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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอ่างทอง  ภาค ๒

ส่งสอบ ๑,๙๔๘ คน ขาดสอบ ๑๙๑ คน คงสอบ ๑,๗๕๗ คน สอบได้ ๑,๑๙๐ คน สอบตก ๕๖๗ คน (๖๗.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๐๐๑
กิตติศักดิ

์

แต่งพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๐๒
กิติศักดิ

์

ยิมสละ

้

๐๕/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๐๓
โกปาน ไหลสงวนงาม

๒๔/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๐๔
จิโรจน์ งามโรจน์

๓๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๐๕
จุฬา ทองแตง

๐๖/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๐๖
จิราภรณ์ ชารักกลิน

่

๐๕/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๐๗
จุฑามาศ ก๋งฉิน

๒๙/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๐๘
ปรัชญา ประมวลวิทย์

๑๘/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๐๙
ปยะศักดิ

์

สุภาเพียร
๒๑/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๑๐
ประจวบ จันทร

๐๔/๑๑/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๑๑
ธนวัฒน์ จ้อยชูรัศมี

๑๙/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๑๒
พงษ์ศักดิ

์

กลำบุญ
๑๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๑๓
พิภพ ชีระภากร

๒๗/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๑๔
มนตรี รักมาก

๓๐/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๑๕
มนัส เนียมประเสริฐ

๒๕/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๑๖
รัตนา สว่างเมฆ

๐๙/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๑๗
รังสิมา ศิลารัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๑๘
ลสตา จันทร์หอม

๒๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๑๙
วิชาญ สิงห์ทอง

๓๐/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๒๐
ศันสนีย์ ปลืมจิตต์

้

๒๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๒๑
สมบัติ เผือกพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๒๒
สินส่งเสริม กันสถิตย์

๐๖/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๒๓
อานนท์ แย้มกลีบ

๒๐/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๒๔
อภิญญา กวางทอง

๑๐/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑ / ๓๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายเพชรายุทธ ผลพัตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายณัฐภูมิ คำมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงณัฐกมล ชุ่มจิต

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงณีรนุช ชุ่มจิตร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงพราวไพลิน ผลภาค

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงอทิตยา กุ่มพรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายจิรวัฒน์ แพทย์ประสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายจีรวัฒน์ วงศ์มณี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงชนิดาภา รัตนศิลปชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายณรงค์เดช ไทรประยูร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ มานพ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายดลสุข เพ็ชรสันทัด

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงธีรนันท์ ผลรุสะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายธีรสุวัฒน์ บูรณะโรจน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายธเนตร ยมใหม่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายปรเมธ ทรงความเจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงพรธีรา ศรีวรสาร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงเกาะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายพีระพัฒน์ คล่องณรงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายรัฐภูมิ กล่อมอารมณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายศิขรินทร์ ตาบประดับ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายสิขเรศ กลินกุหลาบ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงสุนิตา รักเทศ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงสุภัสสร แก้วประเสริฐ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงแก้วตา สินสืบผลพันธุ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงจีรนุช ฤทธินาคา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอิฐ วัดบ้านอิฐ  

อท ๒๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายพงษ์เพชร เลิศจิต

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงเปมิกา รุ่งเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงสุธาริณี คงสมบัติ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงภัทรวดี น้อยดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายชลภัทร คล้ายพงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายธนภัทร อิมใจ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงนลิน มีบุญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงภัทรวดี การวัฒณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงฆฤณ โลดโผน

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒ / ๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายปริญญา ดวงเพ็ชร

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงสุชาดา ประเสริฐศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงสุรัสวดี เรืองรุ่ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายวรายุส พึงอ้อ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงปาริฉัตร อุทัยรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ คงปรีชา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงสุวนันท์ เชียงคณา

๑๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แสงโพธิทอง

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงสไบทิพย์ โพธิทอง

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายพลพิทักษ์ พันธ์แสง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายอณุวัตร์ ทัศพงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงกนกพร อินตะนัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงวันณา รัตนะสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายศุภณัฐ จันทร์เพ็ญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายธนพล เพ็ชรวิจิตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงจันทจิรา บัวชุม

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุธิดา สีเหลือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายกฤษดา ปนชาวนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายธัญญาเทพ ใจเอือ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายปรัชญา เถกิงศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายไชโย ผิวบาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๘๑
นางสาวนุชจรี ชูสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๒๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๘๒
นางสาวสุภาวดี ยาสุทธิ

๒๓/๐๖/๒๕๒๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๘๓
นางสาวอัญมณี ฉวีศักดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๓๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงทิพย์นภา ทองดอนเถือน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงกนกพร สุขทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงสุจิรา บัวแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงพัชรพร เขียวสอาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๖๕๙/๐๐๘๘
นายนพรัตน์ พวงสมบัติ

๑๕/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายกรวิชญ์ มาลัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายคณาธิป ฉิมภู่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายจักรพงศ์ ธาราแดน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายเจตน์นิพัทธ์ ภู่จินดา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายชยกร ถนอมสินธุ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายชยากร บุญเทียนทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายชานาธิป เขียวฉอ้อน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายชิติพันธ์ ชายเฉียบ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายชินวัตร หวังดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายชินาธิป ชายเฉียบ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายณฐกร ไหมทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายณธิพงษ์ มีจันทร์มาก

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายณัฐภัทร จันทา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายเดชา สุวิธี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายธนพล สิงหะวาระ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายธนา เครือรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายธนายุทธ พลหงสา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายธาวัญ จันทกฤษ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ ยิมแย้ม

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายธีรพงษ์ รอดพ้นทุกข์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายธีรภัทร์ จันพลา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

เฉลิมไทย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายนิรุต อ่อนละออ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายบัณฑิต คุงรัมย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายปฏิภาณ ละมังทอง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายปรเมศก์ ฝากกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายพงศ์พัชร ภูผาลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายพลพล จำเนียรลาภ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายพุฒิกรณ์ เคยทำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายพิเชษฐ์ อภิวันท์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๑๙

เด็กชายพลังทิพย์ พูลเกษม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายพัชรพล เกตุเฉลียว

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายฟาใส จันทร์แจ่ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายมนต์ชัย ดวงจำปา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายรพีพัทธ์ ธินาค
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายรัฐนันท์ วิวัฏฏ์กุลธร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายรัฐพงษ์ ขำสถิตย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายวรวุฒิ หน่ายสังขาร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายวรากร พักผ่อง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายวันชัย คำโต
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๒๙

เด็กชายวิศรุต ปริวัติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายวิศรุต แก้วเกตุ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายศุภศักดิ

์

นันทพานิช

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๓๒

เด็กชายสรศักดิ

์

เย็นอุระ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายภัทรพล ลาภพระ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายสุทธิรักษ์ ชืนชุ่มทรัพย์

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายอินทรา นุดนา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๓๖

นางจารุวรรณ งามเลิศ

๒๔/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๓๗

นางกรรณิกา ผิวผา
๐๑/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๓๘

นางภัทรกร กล่อมวงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๓๙

นางสาวบุณฑริก โตอุรวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๔๐
นางสาวสายฝน ตาวะเท

๐๙/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงกมลชนก นะโม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๔๒ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
เกษมรัตน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา หงษ์อ่อน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงกุลปริยา พระสว่าง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ พุ่มร่มไทร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงฐิตาพร เอกสนธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร สันติวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร จำนงค์ธรรม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงณัชชาธร พานทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงณัฐชา คำภา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงณัฐษา คงเกษม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงณิชาภา ครองญาติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงธนพร เดชขจรไพศาล
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงธนาภร ดวงสีทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ จันทรโชติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ รอดกำเนิด
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงนันฑิตา เหนือคูเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงนำเพชร เข็มทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงบัณฑิตา อยู่กลิน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงพรกนก แฟงผลน้อย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงพรนภัส มีแตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงพลอยพรรณ แกมรัมย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงพัชรพมล ทับสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงพัชราภา โพธิขวัญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ จันทร์น้อย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงพีรดา ทองโชติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงโพธิเงิน

์

คล้ายสอน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงภัทราวดี นาคแดง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงมนัสวี เทพสถิตย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงรมย์รวินท์ อินทพัฒน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงรัชนีกร น้อยเทียม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ งามสมภาพ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงรินรดา ตุลาทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงนัชชนาภรณ์ รุ่งสว่าง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงวรัทยา อึงตระกูล

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงศศิมา ทรัพย์ประสงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ศิลปะดิษฐ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ มาดหงสา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ใบเนียม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงสิริปรียา นวลจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา เต็มเปยม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันต๊ะนาเขต
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงสุนิสา รวยลาภ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงสุพรรณษา อุบะแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงสุภัชญา ลีเจริญ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงสุวิมล คำสอาด
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงสุวีรยา แก้วปริษฐ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายภูวดล เวชบุญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายธนทัศน์ เกตุสิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงรวีวรรณ พลายระหาร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงชัยมงคล ดีพลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายกาจพล สุขแพทย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายพงศธร บุญกระจ่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายวรเชษฐ์ จันทร์ยงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๖๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ สัมมาเมฆ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงปยะธิดา เกียวกระโทก

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงพรสุดา สิทธิศักดิ

์ ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายรพีภัทร ทองบ่อ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายทศพล อินชูรัญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๖ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงนฤมล สินธุเดช

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายศุภชัย กรพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายใจสิงห์ เอือการณ์

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายสุชาติ นาเมือง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายณัฐพงศ์ อบเชย

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายภานุกร สุวรรณมาลา

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศิริภักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงจันทิมา ดัดผดุง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายธรรมรัตน์ บัวทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายธราดล ธูปสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายนัฐพล บุญอารักษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายปยะฉัตร กันศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงมณีนุช ทองพันชัง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงธนกร แก้วจันเพ็ชร

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายพีระพล รักอักษร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงนันธิดาภรณ์ ชืนหัดไทย

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงพัชราพร เปรมปรีดา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย ชูแผ้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ปานพุ่ม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายอตินันต์ เขียวสวาสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงลดาวรรณ สุภาพ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงศิริพร เกิดดวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงภัทรภร ศรีทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงขวัญจิรา พึงโต

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงจิรปภา ธรรมวิโมกข์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ชุ่มชวย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงญาณภัทร จันทร์แจ่มฟา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เอียมมงคล

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายธวัชชัย พัวโสภิต
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายปณต แสงจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายภัคพล ขำศิริ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงวรรณวนัช ทับทิมศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงสุคนธวา ใจยืน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงอริสรา ตรีสันต์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๖๕๙/๐๒๓๔

นางสาวชนกสุดา ชนธนะกุล
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนไผ่วงวิทยา วัดคลองสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๗ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๒๓๕

นางสาวรุ่งฤดี จรเณร
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนไผ่วงวิทยา วัดคลองสำโรง  

อท ๒๖๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงปาริชาต ใจเด็ด
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่วงวิทยา วัดคลองสำโรง  

อท ๒๖๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงศุภกานต์ วังกุ่ม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิทธาราม วัดสิทธาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงพรรณราย พลายละหาญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิทธาราม วัดสิทธาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายศรราม เกตุมณี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโรง วัดห้วยโรง  

อท ๒๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายธนัชพร สุดลอย

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโรง วัดห้วยโรง  

อท ๒๖๕๙/๐๒๔๑

เด็กชายรัตนา ซิงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโรง วัดห้วยโรง  

อท ๒๖๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายกฤตพจน์ นาคนาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายกิตติภพ เนตรทรงผล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ทุ่มโสภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายณัชพล สุกใส
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายทักษิณ หาญจารุภัทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายธนภัทร วิชชุชนินทร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายธนภูมิ ถนอมศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายธนาธิป แสงสว่าง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคอิม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายนันทวัฒน์ เอียมวิจารณ์

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงปยธิดา สระแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงแพรวา บุญสู
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายภานุพงษ์ สามารถกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายภูธิป ขันตี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ กรุแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงวิชญาพร ทองโอภาส

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายศรีชาพันธ์ นรมิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงสมิตานัน คำศรีจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายอนวัทย์ แซ่ฉัว

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงอัสรีนา เก็มกาแมน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงกชมน สุทนต์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงกรวรรณ สกุลเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงกรอบกุล สุราวุธ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา
โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงกิดาการ ศรีรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายกิตติพร ช่อลำใย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงกุลกัลยา เงินอ่อน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงเขมาภรณ์ มีเพ็ญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๘ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงชนกานต์ เอกโอภาส

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงญาตา โพธิศรีนาค

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงฐิติญาพร เพ็ชรบัว
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงณภัทร หงศุรักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ มังนิมิตร

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายทักษดนัย บุญมาก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงทิวากร จันทร์อิน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายธนโชติ โพธิจำศิล

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายนนทวัฒน์ ตัตติกุลวัฒนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงนัฐนรี อินสำราญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายนัฐวัธ แจ้งสว่างศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงนำเพชร ร่มไม้
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงเบญญาภา พัดภู่
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงปฏิญญา แจ้งจิต
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงปารณีย์ แก้วจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงพัชมนฑ์ คงประสงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงเยาวเรศ ทองนาค
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายรขต มาลัยศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายรัชชานนท์ มาเนียม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงวริศรา เจตนเสน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงศิรดา รวยทรัพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายศุภกร หลักกรด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงสุจิรา สังข์กสิกรรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ทองชันลุก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงสุปวีณ์ มาลัยศิริรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงสุพิชชา อินทชิต
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงอภิชญา เดชคง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายกานต์ดนัย ญาณโกมุท
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงกุลสตรี กระมลฉำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงจิรภา ลำดับ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงนเรศ กลินกุหลาบ

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงพรชนก จัยธรรม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายพัสกร จันทร์เหลือง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ พรมทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงธนิดา มณีโชติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๙ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงนวนันท์ ผิวบาง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงพรทิพย์ แปนศิริ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงพลอยชมภู ทองพันชัง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงแพรววริน ทองฟก

๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงวิสสุตา ช่างเสาร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงศิริขวัญ มีศักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายเมธี พงษ์โพธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์เสม
๓๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ วิเศษสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงฐาปนีย์ บุญโนนแต้
๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงณิชากร ตะพัง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายธนพัฒน์ สุขสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ บุญประกอบ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงนพเก้า สิงห์งาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงปาริฉัตร แก่นอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงพรพิมล ยวงเกตุ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ปนป

๐๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงมาริษา พงษ์ดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงรวิษฎา แช่มช้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงลลิตวดี พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงวราลี ชูวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายวิศรุต พันศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงสุพรรณษา ผิวบาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงสุวรรณา เขียวฉะอ้อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายอนิรุธ ปานคง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงกรกนก พูลละมูล

๐๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๓๑

นางสาวกานต์สินี พิชัยชาญเลิศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๓๒

นายจิรวัฒน์ ผลจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๓๓

นางสาวชลธิชา ศรีประสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๓๔

นางสาวณัฐนันท์ ขวัญศิริ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายธนรัตน์ พวงปรึก
๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๓๖

นายธีรภัทร ปนแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๓๗

นายธีรภัทร เกตุนาค
๓๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๓๘

นายนันทวัฒน์ โพธิเงิน

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๓๙

นางสาวบุญส่ง ผิวบาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๐ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๓๔๐
นางสาวปาริฉัตร ศรีขจรจิต

๐๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๔๑

นางสาวปยธิดา มาลัยเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๔๒

นายภูมินทร์ สวนศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงภูริชญา จิตต์ถนอม
๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงวรินทร จันกิว

๋

๒๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๔๕

นางสาววัชรี ดีเวช

๑๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๔๖

นางสาวศิรินภา อู่ทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายสถาพร นิยมศิลปชัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๔๘

นางสาวสุภาพร สาลีอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงอภิภาวดี ศรีแสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๕๐
นางสาวเกวลี บำรุงเขต

๐๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๕๑
นางสาวเยาวลักษณ์ จุลเจิม

๒๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๕๒

นางสาวชลทิชา กีรติวิทยากร
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๕๓

นางสาวฐิติมา โคกพูล
๐๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๕๔

นายณรงค์ วงษ์ศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๕๕

นางสาวณัฐณิชา เอียวประเสริฐ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๕๖

นายธนธัช สิงห์ชำนาญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๕๗

นางสาวธารีรัตน์ ศรีภิรมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๕๘

นางสาวนภาพร พึงภิญโญ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๕๙

นางสาวภูชิษา ชาญทวียศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๖๐
นางสาวรัตนาภรณ์ หาพิพัฒน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๖๑

นายวีระวัฒน์ สุกประเสริฐ
๐๕/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๖๒

นางสาวศิริพรรณ คชวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๖๓

นายสุเมธ ประสมแสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๖๔

นายอนุชา เสือโพธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๖๕

นางสาวอาภารัตน์ ทับทิมทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๖๖

นางสาวเสาวนีย์ พ้นภัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๖๗

นางสาวจารุวรรณ สุขเกษม
๒๖/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๖๘

นางสาวจีราวรรณ แย้มทุ่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๖๙

นายชัยพร พรหมทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๗๐
นางสาวณัฏฐรินีย์ สง่าแสง

๒๗/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๗๑

นางสาวณัฐกานต์ สุ่มประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๗๒

นายณัฐวัชต์ แก่นจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๗๓

นางสาวธิดารัตน์ สิงห์รืนเริง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๗๔

นางสาวนันทิยา สะใบแพร
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๑ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๓๗๕

นางสาวพรวไล ทรัพย์วิก
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๗๖

นางสาวพิชชาภา มีอบ
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๗๗

นางสาวสาธิตา ปนวิเศษ
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๖๕๙/๐๓๗๘

นางสาวสุวนันท์ คล้ายมาก
๒๗/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๗๙

นางสาวแพรวนภา อิมสวัสดิ

่ ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงทิพยวรรณ ปนทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงบุญยานุช ม่วงชุม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงอัจฉภรณ์ เพียรชอบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงอริญญา ศรีมะโน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดเปด วัดขุมทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายเจตพล แก้วอร่าม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาดิน วัดขุมทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อยู่เจ็ก

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศาลาดิน วัดขุมทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงพัชราภา ผลเล็ก
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาดิน วัดขุมทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จินดาดวง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดคูมะนาวหวาน  

อท ๒๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายเจษฎาพงษ์ วงษ์ปาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดคูมะนาวหวาน  

อท ๒๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ ม่วงอ่อน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดคูมะนาวหวาน  

อท ๒๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายพงศกร พรหมทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดคูมะนาวหวาน  

อท ๒๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงศิริกานต์ โพธิกระจ่าง

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดคูมะนาวหวาน  

อท ๒๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงชมพู่ อัศวภูมิ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางมณี วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงนาตาชา ทนาวงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางมณี วัดช้าง  

อท ๒๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายธีระภาพ ศุขจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดน้อย

วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงภัชราภา เทียนหอม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อย

วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม

 

อท ๒๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงพรนภัส พรมอ่อน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาดิน วัดอ้อย  

อท ๒๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงวิภาพร มากศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงกัญญา ขุนจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายสมยศ พุ่มเขียว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

ทองฟู
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายปฏิภาณ แพสาหร่าย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงนิติยา กรตุ้ม

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงต้นอ้อ หลวงอินทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงปาณิสรา นรมิตร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ศรีจันทร์อินทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงเดือน สุขประเสริฐ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ แถมจำเริญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ช่วยบุญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์
วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงนันทิยา กันวิชา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์
วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๒ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงภัคจิราพร พงษ์ทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์
วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงอธิชา ทาแก้ส
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์
วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพิมศรี

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์

์

วัดโพธิราษฎร์

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงนำทิพย์ เพิมลาภ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์

์

วัดโพธิราษฎร์

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงธณิชา ขันทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงจินตนา ฉัตรช่อฟา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กหญิงปยะพร ช่วงโชติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายทรงพล สิทธิน้อย

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๔๑๘

นายชัยภรณ์ รักยงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๑๙

นายสมชัย เบเซ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๒๐
นายนฤมิต มณีประดับแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๒๑

นางสาวอัญชริกา ทับเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายเจษฎา บรรทัดจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๒๓

นายวัฒนะ แสงนวล
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ไม่ยาก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายเติมศักดิ

์

ฝกบัว
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายพงษ์สักดิ

์

ถนอมเขตต์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายเรืองศักดิ

์

สมบูรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขันทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๒๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
รุ่งสาง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงนำฝน ม่วงไหม

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงสิรินทรา อบอุ่น

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายยศวรรธน์ อินคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายมานพ แซกอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายสมรัก อาจหาร
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายอนุเชน เรืองเดช
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายธีรภัทร ชูเชิด
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายอภิชัย เบเซ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายพัฒนชาติ บุญเนียม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงสุมินตรา เฟองฟู

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ระวังถ้อย

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายสายชล คล้ายสุรินทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายปราโมทย์ เปยมฤดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายอ๋องคำ ล่อกิม
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงชลธาร รักชาติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๓ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงพิชชาภา เทียนเล็ก
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงชุติมา ลีลาน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงพรพรรณ หงษ์ทองคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงแพรวา จิตต์สามารถ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงขนิษฐา เทียงตรง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายสหรัฐ เพ็งวัน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายจักรกรินทร์ คลีใบ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายณัฐนันท์ เชืออินทร์

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงสุธิดา ยอดมณี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา พันธเทียง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายสหชาติ อ่อนน้อม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงลักษิกา สาลีผล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

สิงห์คำสอน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายปยวัฒน์ จำนงค์สอน
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายพิชุตม์ ล้อเสียง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายเจตษฎา โพธิตะนิมิตร

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายตระการ น้อยโสภณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เนียมประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงกัลยกร กลีบเมฆ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม วัดบุญศิริวิทยาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายณภัทร ประชุมวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม วัดบุญศิริวิทยาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายศรายุทธ ไทยทรง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม วัดบุญศิริวิทยาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายอรรถพล สุขนวล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม วัดบุญศิริวิทยาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายพิชชากร สมใจเรา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม วัดบุญศิริวิทยาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายเจษฎา อินบัว
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายชินวัตร พันธ์ผูก
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายตุลากานต์ สุขเหลือ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายธิติวุฒิ ผ่องคณะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๕๙/๐๔๗๒ เด็กหญิงนนพรรษสรณ์
บุญวัฒน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงนัทฐพร รักษาถ้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายปกรณ์ เจริญใจ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายปริยากร สนสกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายปณณทัต ชุ่มชืน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายพีรวิชญ์ ดอกเทียน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายภูผา อินทรประดิษฐ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ สังตรีเศียร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๔ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายปฐวี มะฤทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายอรรถพร สิงห์เผือก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กชายเรวัต มณีประดับแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายธนาธิป กำลังไทย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงเกวลี กันอำพล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงฉันชนก ชืนฤดี

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงปทมาพร ชมภูนาค
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงวรรวิษา อินทร์หอม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงพิชญาพร คงวิวัฒน์ไพศาล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงพรนัชชา บุญตา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

ก่อเกิด
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

อท ๒๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงธนัชพร ธนะสันต์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

อท ๒๖๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงสุณัชชา พรมศิลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

อท ๒๖๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงอรอุมา อ่อนน้อม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

อท ๒๖๕๙/๐๔๙๔

นางสาวนริศรา ธงชัย
๑๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๕๙/๐๔๙๕

นายภานุภัทร บุญนาค
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายวีรนันท์ เปยมมนัส
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงวรรณษา บัวหลวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงมนตรา สุดบำเพ็ญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายทศพล เข็มแหลม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายณัฐพล บัวทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายทวีสิน บุญต่อ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายผดุงเกียรติ

์

อนุมัติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายพรชัย มีเพ็ชร

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๕๙/๐๕๐๔
นายอมรเทพ สุรัตนวนิช

๑๗/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายธนโชติ การุณวงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายอัมรินทร์ อรรถหิรัญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงธาราดา พันธุ์โต

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๕๐๘
นางสาวภัณฑิลา ภู่ระหงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๕๐๙
นายไพโรจน์ อินทรโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายทินกร โพธิศรีนาค

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงสุรางค์พิมล เซ็งแซ่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงภกพร ชินวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงนันทวรรณ แก้วภักดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงณัฐกมล แก้วกลัด
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๕ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงปอรวีร์ เหลืองศรีนาค

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ม่วงงาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๖๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงชลธิชา ทองดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงณัฐนรี ชิดปรางค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงปยนุช เมืองวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงรัชดา หนูลาศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๖๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงอริศรา ร่มโพธิชี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงธนิศา คงการุญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงรัตดายุ แสงภู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงสาวิตรี แตงนิม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๖๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงปนัดดา เดียวชุ้ย

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงอรพรรณ ปานทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๖๕๙/๐๕๒๗

เด็กชายสิงหา ทรงไตร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๖๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงชลธิชา กิมสำอางค์

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๖๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงปานแก้ว เง้าเปล่ง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายธนัสชัย โสดแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายธันวา แก้วฉัยยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๖๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายธีรภัทร ผลเล็ก

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายจักรพันธ์ ต่อตระกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๖๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงธีราพร สุขสง่า
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๖๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงปาณิสรา ศรีรักษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๖๕๙/๐๕๓๗
นางสาวปตติมาภรณ์ ตรีฉัตร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๓๘

นางสาวณัฐมล เปรมปญญา
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๓๙

นายโอภาส เฉลยโชติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๔๐
นางสาวนาริศรา ศิริเจริญพร

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๔๑

นายสาธิต สุขสอาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๔๒

นายกิตติกร สุภาพรูป
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๔๓

นางสาวพัชนิดา สุขหนองหว้า
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๔๔

นายภานุวัฒน์ เรียนดารา
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๔๕

นายเอกรัตน์ นกขุนทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๔๖

นายเจษฎาพร ปรางรักยิม

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๔๗

นางสาวดวงพร บุปผาชาติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายตะวัน พันธุ์สาลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๔๙

นายประชิด คชวงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๖ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๕๕๐
นายพัชรพล แสงศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๕๑

นางสาวพัชรินทร์ จำปาซ่อนกลิน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๕๒

นางสาววณิศรา ธูปสุวรรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๕๓

นายวัชระ เอียมสุเมธ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๕๔

นายสุเทพ ปนเต็ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๕๕

นายสุรศักดิ

์

พวงจิก
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายชินวัตร พุ่มโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงเนตรนภา เรียนพืช
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายประชา คชะวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงพิสมัย โกษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายภูวิศ เจือจาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายยุทธนา มดแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายเสกสรร มอญฤทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงสุวดี อนุจร
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา ทองพานิช
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองเทศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงวรนุช พรมชาติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายธนกร มุฑาวัฒนอมร
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงชนัฏดา หารวิชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงจิราพร นัยชิต
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายวงศกร บุญมาก

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายวิทวัท ลัดนุ่มน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายปฏิภาณ เอียมสอาด

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายธัญยธรณ์ คำยวง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายธิติวุฒิ ชนะโพธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายธีรวัสส์ โปร่งปลอด
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายณภัทร พันธุ์ยิม

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายณวะภัทร ดวงแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงดวงกมล ศรีสะอาด
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายนภดล พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงนันธิดาพร ประขันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายพฤศรัณย์ พิทักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงพัชราภา วงษ์พิทักษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายพัสกร มณีโชติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายเอกรินทร์ โตสูง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๗ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายกิตตินันท์ แก้วสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายคณิน ฤาชา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายนิธิพล แซ่เล้า
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายนุกูล เล็กดา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายพงส์สิทธิ

์

ศรีเมือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายพิพัฒน์ จิตร์เทียง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงไพลิน พูลทราย
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายสมศักดิ

์

อุปรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงสุณิสา ประสงค์ศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายสุธิเบศ บุญมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงสุนันทา ฤกษ์พยัค
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายอธิวัฒน์ หยดย้อย
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายอนุกูล คงใบชา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายเอกริน ทองแคล้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไวกสิกรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายอดิเทพ สุขะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายพรชัย มะโนแจ่ม

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายทิวา อินเอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายชินวัตร เนียมพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงธมนวรรณ ประทุมทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายศตวรรษ ลิมอารยะชน

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายกฤตเมธ เอียมสุเมธ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงกาญจนา นพรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นัยชิต

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายปยะ พิมพา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายอรรถพล รักดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

เชิดบารมี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายนพดล มารยาท
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงพรลภัส ทองคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์กระจ่าง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ข้าวสามรวง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงชาลิสา ขันทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ ฉำจิตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายอำนาจ สุทธิใจสังข์ศิลป
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงปาริชาติ พรมจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๘ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงปยนุช เรียนมานัส

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตราชู
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๖๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายกฤสภาส พรมจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๒๓

นางสาวอนัญพร มนัสมโนธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๒๔

นายกิตติรัตน์ สุขศิริ
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๒๕

นางสาวจารุกร จารุภคพาณิชย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๒๖

นายวีรชัย เตือนใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๒๗

นายรัฐศาสตร์ แซ่เห้อ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงดวงนภา ธีระชัยธนกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๒๙

นายบดินทร์เดช ปนสกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๓๐
นายศุภกิตต์ แซ่ลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๓๑

นายสมพงษ์ ซีหมือ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๓๒

นายสาโรจน์ อยู่เทศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายอาจู โกยยือ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๓๔

นางสาวอภิญญา อิสสระ
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๖๕๙/๐๖๓๕

นางสาวสุรารักษ์ ถาพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายเกียรติกุล ดอกมะขาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายจิรพัฒน์ บุญทวี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายชนาธิป ผลเจริญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงโชติกา สายทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงณิชาพร ยิงยง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงพรพิมล อินทวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายพัชระ ผาผุย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงภรวิภา คงจีน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายสราวุฒิ โกษฐทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงสุขพุฒิสิริ บุญครอบ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายธีรนัย สายทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงสุนิษา ปานแสงทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงอรวรรณ เหรียญทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายณัฐภูมิ ชอบชม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายชลพัฒน์ คูหาเรืองรอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงณัฏติกาล เหรียญทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงณิชนันท์ สาธุธรรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายเทียนพงศ์ เพียรยิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ประหยัด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๙ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ การะพิมพ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ร่มลำดวน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงพิริสา ทับประเทือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายวิชัยยศ ผลโต
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงวิภาศินี ศิลาสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงศสิพร ทัศมาลี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายศุภวิทย์ ปาพฤกษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงสุชาวลี ศรีประทุม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงสุพิชญา ตราชู
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๖๔

นางสาวกานต์ธิดา แก้วกลำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงวรรณา สมบูรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงสุชาดา พานทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๖๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายภัทรพล ฉวีอินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่า วัดท่าสุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายสุรเดช ผดุงพร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่า วัดท่าสุทธาวาส  

อท ๒๖๕๙/๐๖๖๙

นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ

๒๔/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๗๐
นางสาวอิษยา สืบศักดิวงศ์

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๗๑

นางสาวกิตติมา แซ่ม้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงชลธิชา บัวทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๗๓

นางสาวชลธิชา สุดชะนะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงฐิติมา บุญครอบ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๗๕

นางสาวมินตรา อุ่นใจ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๗๖

นางสาวลลิตา แซ่เฮ่อ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงอทิตยา แซ่ซ้ง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงอนัญญา เกษตรนพกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงปานจรัส ธรรมคุณ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ยังยืนคุณธรรม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงอริสา แซ่ยัง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงพัชราภา ท่อนิธิอัครโชค
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงทาริกา แซ่ย่าง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงสุนันทรา แซ่ม้า
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงวิรดา แซ่เล้า
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เกษตรโสภาพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงจันทรี มหสถาพร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายธงชัย แซ่ว้าง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงรัตนา แซ่ย้าง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๐ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงสริดา วิทยาเรืองศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงนารี แซ่ว้าง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงจิดาภา กิจรุ่งโรจน์อารี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงกมลชนก แสนซุ้ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงปวริศา แซ่ย้าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงลักษิกา เสรีอมตะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงทวิติยา ทรงศิริโชต
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายอมรศักดิ

์

แซ่ม้า
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงปานชีวา แซ่สง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๖๙๙

เด็กชายนคเรศ เชือมัน

้ ่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงวิไลรัตน์ อาชาวัฒนกุล

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายณัฐดนัย กวินวิจิตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงสุวัน แซ่ว่าง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายเม่ง แซ่หว้า

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายประสิทธิ

์

วิวัฒน์อุดมศักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงปยะพร นิตย์ชัยยะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงจันทมณี

โรจน์แสงสิทธิกุล

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายทักษ์ แซ่ซ้ง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายพชรพล วงศ์สว่างกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายพีรภัทร ลาภบังเกิด

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายณัฐพงศ์ สกุลกสิกร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงทิพวัลย์ สมตัว
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายบรรพต แซ่โซ้ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงปณิตา เปรมปรีดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายธนพล แซ่เถา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงอัจจิมา ชัชวาลประเสริฐ
๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๑๖

เด็กหญิงนัชชา คมคาย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๑๗

นางสาวสุวรรณา แซ่ม้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงณิชกานต์ แซ่ลี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายอธปไตย บุญเสริม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายจิตรภณ ฤกษ์วิเชียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายสพลดนัย แซ่ม้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงศุภร แซ่ซ้ง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายสันติชัย อนุชิตวรการ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนเหลียว
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๑ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงนำพลอย เชิญประภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๒๖

นายพิชญ์ แซ่ว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงวิภารัตน์
เรืองทรัพย์บุญโต

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงอรณิชา เสรีอมตะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงชัญญา นิตย์อดุลย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายชัยชนะ แซ่หาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายพงศกร วงษ์คำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่เล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงชลิตา แซ่ย้าง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงปานไพลิน แซ่ท้าว
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงอรณิชา ยือเซาะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๓๖

นางสาวอนุธิดา
แสงยางใสสะอาด

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๓๗

นางสาวปยนุช แซ่กือ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๓๘

นายสุภกิณห์ แซ่ย่าง
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายสิทธิพล แซ่ว่าง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๔๐
นางสาวอาทิตย์ แซ่ย่าง

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายอลงกรณ์ นิตย์อดุลย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๔๒

นางสาวพัชรา ภูมิเจริญกิติกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๔๓

นางสาวศศิดาพร
เรืองทรัพย์บุญโต

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๔๔

นางสาวนิศากร ตรรกชนชูชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๔๕

นางสาวสิรินทรา วงศ์วิริยชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๔๖

นายอำนาจ บุปผาอมรศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๔๗

นางสาวจิตตมาส แซ่ว่าง
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๔๘

นายวินัย แซ่เล่า
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงอัจฉรา ชัชวาลประเสริฐ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๕๐
นางสาวพรรณิกาน แซ่ย่าง

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๕๑

นายอานนท์ ขวัญวารี
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๕๒

นางสาวรุจิดา จำปู
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๕๓

นายชูชีพ แซ่ย่าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๕๔

นายสุชาติ มาเยอะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๕๕

นางสาวรัตติยา แซ่มัว
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๕๖

นางสาวพิมพ์พา แซ่ว่าง
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๕๗

นางสาวอินทิรา นสินกร
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๕๘
นางสาวอักษรสวรรค แซ่วือ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๕๙

นางสาวกมลเนตร อัครณีกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๒ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๗๖๐
นางสาวปุณยวีย์ ศรีเมือง

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๖๑

นางสาวอังคนางค์ แซ่ท้าว
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๖๒

นางสาววิไลพร มาเยอะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๖๓

นางสาวอาภากร แซ่วือ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๖๔

นางสาวชลิดา ลีลาพัฒนกิจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๖๕

นายสวิตต์ มาเยอะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๖๖

นางสาวรติพร แย้มคุ้ม
๒๔/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๖๗

นางสาวรุจิรัตน์ คงคาลับ
๒๘/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๖๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ เจเถือน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ วัดพิจารณ์โสภณ  

อท ๒๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายวรากร โพธิแข็ง

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายสุขโชค จำปาธนาอรุณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงณัฐชา อิมบ้านเบิก

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายศุภกร เสาะขุนทด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๖๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงภาสินี แซ่ย่าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงประกายพร ยอดคีรียง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงพรรัตน์ พยุงธารา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงธิดา แซ่กือ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงพรพรรณ พลอยโพธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๕๙/๐๗๗๘

เด็กชายปพน แซ่ว้าน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๖๕๙/๐๗๗๙

นางสาวจุฑารัตน์ สำแดงไชย
๐๙/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๘๐
นางแก้วจุลัย รุ่งเรือง

่

๐๘/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๘๑

นายวิรัตน์ รุ่งเรือง

่

๑๓/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๘๒

นางขวัญจิรา อินทร์เอียม

่

๑๖/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงสุชาดา พุ่มแดง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองฟก

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๘๕

นายเล่า แซ่ว่าง
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๘๖

เด็กชายทักษิณ แซ่หว้า
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายด่า วุฒิโกศล
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงญาณวดี คนพิทักษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายธนบัตร ประดับแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายธีรพัฒน์ แสงสว่าง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายศาศวัต นิมนวล

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายธันวา ศรีแจ่มใส
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายสุภณัฏฐ์ กามี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายจิระพงศ์ ชืนอุรา

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๓ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายอาทิตย์ บุญครอบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายเสรี สมบูรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายจารุวัฒน์ ปนกิง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงณัฐชา ยิมสอาด

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงธนภรณ์ กลินสกุล

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงศตพร รุ่งเรือง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงวรินท์นิภา รอตเรือง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงนฤมล แสงเมือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงแพรวดาว โตเขียว

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายอิทธิพล มูลมณี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายณัฐนันท์ ม่วงเจริญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายชนะชัย มากสุวรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายพงศภัค งามนนท์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงเกสลิน อนันทกูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายชโยธร เพียรเก็บ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงศศิวิมล ภู่เจริญวัฒน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงพีรดา เรียนหัตกรรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงสิรญาดา เอียมละมัย

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงอรปรียา มีความสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายประพัฒน์สร ผลธุสะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงชนาภัทร จันทร์กลัน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๖๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงณิศรา ทับคล้าย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายนราวิชญ์ เถือนคำ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงนลินี อุ่นแทน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายพิทยา อ่อนน้อม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายพีรภัทร กลำภู่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายภคภูมิ ใจเอือ

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายอนุสรณ์ สุธน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงเมทานี ห้องกุหลาบ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายมนตรี ยอดเกิด
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงธนวัฒน์ แปนพงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายชาญกิจ ปญณะสมบูรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายอนุสรณ์ ร้องทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แก้วไพฑูรย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีเกิดพงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์อัมพวา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๔ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงจิรัชยา พึงโภคา

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์อัมพวา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ เพ็ชรุจิ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์อัมพวา  

อท ๒๖๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงวัทนพร คล้ายสมบูรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฉิมแม้นพันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายธนากร เมฆอยู่
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายธนภูมิ วัฒนพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ พาชืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายกิตติชัย สาระยาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงกนกวลัย งามแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายศุภสิน บุญต่าย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายสหไชย์ ค้าเจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายสืบพงษ์ ดวงเกตุ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ โพธิเสือ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงอสมาภรณ์ ปนเกตุ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มะโนทัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทรัพย์เอนก
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงขวัญพิชชา แตงทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงชลธิชา หนุมาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เพชรดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงธนพร แก้วเกิด
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์

มะหะหมัดซาเล็ม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายธีรวัฒน์ โฮ่คลัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงนันท์นพัฒน์ แดงประดิษฐ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายนันท์วัฒน์ ยำยอด

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายนิธิวัฒน์ บุญคล้าย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงนิรัชพร จันทร์ลำภู
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงปยะวรรณ นิทรัพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงไพรินทร์ อิมพร

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายภาวินท์ รักทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

โพธิศรีทอง

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงวรรนิษา ชูเชิด

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงวรันทญา เซะวิเศษ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายสมศักดิ

์

ปองหา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายสิรภพ ปุนสกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายสิรภพ สงวนวงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๕ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงสุกฤตา เงินยวง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงสุณิสา พูลมี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงสุพิชญา นิทรัพย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายสุเมธ จำปาทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

ภู่โพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงโสภิตา หนูทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายอนุพล รุ่งรัศมี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายจักรกิตย์ ศรีทับทิม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ชูชาติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงพรรณภษา จูมศิลา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงวันวิสา เหรียญทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงทัดดาว วงษ์งาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงนิภารัตน์ ถนอมพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายวิชชุกร ทิพย์สุธีโรจน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงริศา พูลพิพัฒน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงพัชราพร ชารินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายนพฤทธิ

์

จ้อยมีลาภ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายธีรพันธ์ พินดิส
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายยุทธนา มหิงสุพันธุ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงวิแพรวา กรรณะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงวรัญญา ล้อศรีเมือง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายชนกันต์ โพธิพึง

์ ่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายรัชชะพล อับดุลเลาะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๖๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงหิรัญญา คงนาค
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเยือง

้

วัดเยืองคงคาราม

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงยุวดี บังเมฆ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเยือง

้

วัดเยืองคงคาราม

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงมนพัทย์ บุญลือด้วง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเยือง

้

วัดเยืองคงคาราม

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายระพีพันธ์ สง่าเนตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเยือง

้

วัดเยืองคงคาราม

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงนงนภัส สุขประเสริฐ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเยือง

้

วัดเยืองคงคาราม

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายจักรพงษ์ ทองกร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายภัทรพล อนุตธโต
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๘๙๕

เด็กชายวุฒิชัย เปยมศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายอัครเดช ใยบัว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงเบ็กกี

้

สตีเวิร์ท
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงรินรดา นพศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงธันยาภรณ์ อ่อนคล้าย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๖ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงนำทิพย์ บางอ้น

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงทิตยา อินทรฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ วัดวงษ์ภาศนาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงปวริษา เกษี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ วัดวงษ์ภาศนาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงกรณิการ์ ทองคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ วัดวงษ์ภาศนาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงดวงฤทัย เปยมมนัส

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ วัดวงษ์ภาศนาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงอรนภา บุญเทียง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ วัดวงษ์ภาศนาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงนันทกาณย์ สร้อยวงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ วัดวงษ์ภาศนาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงมนัสวี สุขคล้าย

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ วัดวงษ์ภาศนาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงรัชนีกร กลินคง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ วัดวงษ์ภาศนาราม  

อท ๒๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายชานนท์ แสนโต

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเกษ วัดสระเกษ  

อท ๒๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายธนภัทร ประทุมวัน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเกษ วัดสระเกษ  

อท ๒๖๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายนัฐวัฒน์ ชูเชิด

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเกษ วัดสระเกษ  

อท ๒๖๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงปรารถนา หอมระรืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเกษ วัดสระเกษ  

อท ๒๖๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงพิมพ์มณี แก่นพุทรา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเกษ วัดสระเกษ  

อท ๒๖๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงมินท์ตรา ล้อศรีเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเกษ วัดสระเกษ  

อท ๒๖๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายยศพล ใยเทศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเกษ วัดสระเกษ  

อท ๒๖๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายวรรณวิสา เขียวไชยภูมิ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเกษ วัดสระเกษ  

อท ๒๖๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายศักดิพล

์

สุขเกตุ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเกษ วัดสระเกษ  

อท ๒๖๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายอนุศิษฎ์ ประทุมวัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระเกษ วัดสระเกษ  

อท ๒๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายอิศรา พยัฆคานนท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระเกษ วัดสระเกษ  

อท ๒๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เครือทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงเจนจิรา แฟงรักษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายเฉลิมพล ทิมทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงชลธิชา สุขทวี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงฤทัย หล่อสุวรรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๖๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

ปลีกกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงชนกนันท์ วงหลอด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงณัฐชญา ขวัญเกตุ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงมณฑกาล บุญคุ้ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงวรรณิภา เสมสมาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงวลินทร์ญา กองแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายสุรนันท์ นุ่มทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา วารีรักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงชมพูนิก ทองเย็น
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๓๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ศรีผ่อง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๗ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ขำเขียว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิวิจิตร์

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงสุรัชดา ยิมกระจ่าง

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงเสาวพัฒน์ เชือแดง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงแสงดาว พิลาสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงอรพรรณ พุ่มเทศ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายทรงกลด เงางาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงทัศนีย์ นามโคตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายธนพัท พุทธา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายธรรมรัตน์ ไชยพันธุ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ โกฏแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงวรรวิษา ยีสุ่นทอง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายอดิเทพ มีศิลป
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

อินทร์สว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงจุฑาฬสส์ เกษรพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงปตติมา เผือนทอง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายมอส มีนบำรุง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๖๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายจตุพร พลที
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงจิรัฐติกาล จงเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงดารินทร์ แต่งงาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงประกายทิพ ชืนอารมณ์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงประภัสสร นูนศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายปราริชาติ อยู่นาน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงพัชรดา อุณหชาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายราเชนทร์ แตงทับ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงสายฝน มีทองคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงสุจิตรา ฤกษ์ดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงสุภัสสร โพธิเจริญ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงอนุศรา เพชรงาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงอรปรีญา ทองขาว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงกัตตกมล วิจิตรศักดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงกิตติกาญ สอนอิม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายเขตโสภณ พุทธเดช
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายเขมินทร์ อินไข่
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๘ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์แรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายชลนที บุญอร่าม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงญานิศา ม่วงอำพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายณัฐชนนท์ ตันเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงณัฐฏิกาน ธนีเพียร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เฮงอาภรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงธนพร สุขมนต์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายธนพัฒน์ เทศทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายนันทพัทย์ วงษ์นรินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงพรรณิภา เทพนิมิตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงรัตติกาล แย้มคำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายวันชัย เข็มเล็ก
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ วรรณสมบัติศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายอติชาต ดีจริง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายอติชาติ สมมนัส
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายอัษฎางค์ เรืองฤทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงกาญจนา คงการุญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนริวหว้าวิทยาคม

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงรุ่งเพชร ปนทรัพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนริวหว้าวิทยาคม

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงวราภรณ์ มณีรัตน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนริวหว้าวิทยาคม

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงวาสนา ชืนภักดี

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนริวหว้าวิทยาคม

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายสรวิชญ์ ยวงลำใย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนริวหว้าวิทยาคม

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๙๑

นายสำรวล จำรุญศรี
๐๘/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนริวหว้าวิทยาคม

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๖๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายกฤษณะ สุทนต์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๖๕๙/๐๙๙๓ เด็กหญิงประกายวรรณ
พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๖๕๙/๐๙๙๔

นางจำเนียร หาญเชิงชัย
๑๒/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายเจษฎาพร ชูวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เทียงแท้

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายธัญลักษณ์ อ่อนจิตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงเนตรนภา ข้องม่วง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายปริญญา กาวสกิด
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงพรทิพย์ หอมบุบผา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงพิรดา ปนทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงแพรวนภา เทียงดี

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายราเมศวร์ วารีรักษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายวันชาติ พึงพิพัฒน์

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๙ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองอินทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๑๐๐๖
นางสาวหทัยทิพย์ พิศวง

๑๙/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายอุดมศิลป แก้วภักดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงคง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ หล่อสุวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๑๐
นางสาวชญานิส แจ่มกระจ่าง

๑๖/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขมล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เลียงรักษา

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายณัฐนนท์ ประมูลศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริบุญคุณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายธนกร เอียมประไพ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงธนัชชา อ่วมรอต
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายธวัชชัย ทองเอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงนราพัฒน์ สิงห์สง่า
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่ว่อง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงนุชนาฏ โคกอ่อน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๒๑

นายปฐมชัย นาคศิริ
๐๔/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงพรพรหม วรยศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงพรวดี เจริญผล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายพฤหัส ม่วงแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๒๕

นายพิสุทธิ

์

ภิรมย์ธรรม
๐๗/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ กันธิยะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงสาริษา วงษ์ทองดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายสุธิพงษ์ โพธิกัน

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงสุธิสา ชมภูนุช

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุพิชญา จันทอง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายสุวิทย์ ชืนไทย

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงอัจฉรา นูมหันต์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายเอนก ศรีชลวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายคฑากร แต่งงาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงฉันท์สินี ทรงวิเชียร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงชนม์นิภา เกษแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงฑิตฐิตา รุนลอย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงบุษยา ทองประสม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงพิชญาพร มันหาญ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๐ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงภัทราวดี มีภักดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายภานุสรณ์ ถนอมทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงศิริกานต์ งามขำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

แก้วกลัด
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา คงเฉลิม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงสุกานดา แต่งงาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญปลีก
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงสุภณิดา เมฆเคลือน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ประวัติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงอัจฉรา ทองประดิษฐ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายธนพจน์ โพธิทองคำ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงธนภรณ์ เฉยชอบ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายปลืม

้

ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ คัมภีร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายเพทาย พงศ์ศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายรพีพัฒน์ พึงพิพัฒน์

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงประภัสสร แพทย์ประสาท

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงปริญา เซ็งแซ่
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๖๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงกมลชนก ทองดีมีศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายกิติวุฒิ คนพิทักษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงเกวลิน ชมบุญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายฐาปกรณ์ ชูวงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายธีรพล ปยชัยมงคล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายนพรุจ อาษา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงนริสา ปลูกงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ วรรณวิโรจน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงวรวลัญช์ ศรีสะอาด
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงศรีไพร พึงเสือ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงสวนีย์ พวงแย้ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงสุภัทรา เอียมพัน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงสุภาวิมล ผมไผ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงอังคณา แก้วสีขาว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสิทธิวิทยา วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงบุญจิรา ชืนอุรา

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายปริญญา เจียมโคกสูง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายปยะ เชือทอง

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๑ / ๓๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายพลรัตน์ เครือวงษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงเมธิยาภรณ์ เขียววิลัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๗๗

เด็กชายวันเฉลิม บุญเด่น

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายศรายุทธ ฉิมอำพัน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายสุทธิชัย เบาขุนทด
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายอดิศร ใจหนักแน่น

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๘๑

เด็กชายอภิวัฒน์ แขสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประดิษฐ์ศิลป
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๘๓

นางสาวอมรเทพ หวลอารมณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดเขาบวช  

อท ๒๖๕๙/๑๐๘๔

เด็กชายกิตติพร โกมลจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดบ้านแก  

อท ๒๖๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงจันทร์ทิรา ฝากฝง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดบ้านแก  

อท ๒๖๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดบ้านแก  

อท ๒๖๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงทรงพร กลินแค

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดบ้านแก  

อท ๒๖๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายธนพล นุสติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดบ้านแก  

อท ๒๖๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายธนากร จีนเจือ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดบ้านแก  

อท ๒๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายนิติกร ไหมทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดบ้านแก  

อท ๒๖๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงบี ชืนอุรา

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านแก วัดบ้านแก  

อท ๒๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงเกศศิรินทร์ สำอาง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

อท ๒๖๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงทิฆัมพร วงษ์คำมี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

อท ๒๖๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายประกิต บุญตุวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

อท ๒๖๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงสิริวรรณ มีคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดรัตนาราม  

อท ๒๖๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงกนกอร ทรัพย์พาลี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายกาญจนา เผ่าพันธุ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายกิตติยาภรณ์ เหมือนพันธุ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงจักรพรรดิ เพ็รชประสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายชัยนันท์ นุสนทรา

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงณภัทรธิดา ทองระย้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายณัฐพนธ์ บัวอาจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ ทำนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงธนัชพร วงค์เวียง
๓๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงปุณยนุช เหมือนพันธุ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงพนัชญา ชอบทำดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงพรทิพย์ หารจิตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงพรเพ็ญ รอดนิล
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงวรฤทัย รักใคร่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๒ / ๓๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ยุพายิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงอัญชิสา เรืองสุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายจักรพันธ์ ศรแก้วดารา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงชญานิษฐ์ หมะสัน
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๑๔
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุทนต์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงณิชากร ประเสริฐแก้ว
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงดวงนภา คงอ่อน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สีแตงสุก
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายนันท์ธวัฒน์ บุญเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงปรารถนา แสงจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงปาณิศา ปนแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงภีรภัทร์ โพธิงาม

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงสรัลรัตน์ สุธาราม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงสุขฤทัย คงคา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายอนุชาติ ลาทู
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงอริสรา ข่ายกระโทก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายเมฆอรุณ พิณเสนาะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงนภาลัย ภิญญโชติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงนำหนึง

่

เจิมดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายวสันต์ สุดลอย
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงกมลวรรณ คล้ายมณี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงนันทการ เขตขาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงพรพรรณ งามละมัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายรติกร สุขศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายรัชตะ พิบูลย์ผล
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายวัชระ คงชนะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงสุพิชชา เย็นทรวง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงอรณิชา พ่อท้าว
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายอาคม หอมละออ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ดอกบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายเวธกา กลินเกษร

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงษ์รอต
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงภานุชนาถ มูลนะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงอรวรรณ สำโรงทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายกันติทัต ทรัพย์น้อย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๓ / ๓๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงกิตติกานต์ พุทธิเดช
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงณิชากร เอียมมาก

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงบุณยาพร บุญประคม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงพัชมณฑ์ สาคร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงภวิษย์พร ศรีวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๖๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงจิราพร ศรแก้วดารา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงนวพร สุวรรณพรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๖๕๙/๑๑๕๒
เด็กหญิงประกายดาว เมฆแสน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงสิตางค์ ธนะเพิม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงสุภัทรธา จอมพงษ์รืน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงจิราพรรณ เพาะปลูก
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงชนิตา เพชรสุนทร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงนพรัตน์ สิงห์ชำนาญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วภักดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงอลิสา ไชยสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๖๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ งามประเสริฐ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงกุลติมา สนแสบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ปนงาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงหฬ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายทรงพล เกษรสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงธารทิพย์ แสงประไพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายภัทรพล บุญลือพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงมะลิษา ระวังไพร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงศิวนา จันทร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงอินทิรา มาศิริ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายอโณทัย แจ่มอำพร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงกรกนก จันทร์ไทย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายธิติ แก้วโชตินิรันดร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายภูริพัต เปรมสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายสุรวิศ หนูอิม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงสุรางคนา ภู่เจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ประคองเก็บ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงพิชชาพัชร สิทธิน้อย

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายธนากร อิมสวัสดิ

่ ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๔ / ๓๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๖๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายพีรณัฐ แก้วเรือง
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายวรชิต มูลศิลป
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายวรวิทย์ หวานลำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายศุภกิจ พรายงาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา บุตรศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๘๕

นางสาวยุภาพร โสภากุ
๑๕/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๘๖

นายสวัสดิ

์

มาเยอะ
๐๑/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๘๗

นางสาวสิรินารถ แก้วภักดี
๑๖/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๘๘

นางวาสนา สีหามาตย์
๒๗/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๘๙

นางสาวมารตี เหมกุล
๓๐/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๖๕๙/๑๑๙๐

นางลำไย บุตรนำเพ็ชร
๒๖/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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