
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอ่างทอง  ภาค ๒

ส่งสอบ ๓,๗๕๐ คน ขาดสอบ ๓๑๙ คน คงสอบ ๓,๔๓๑ คน สอบได้ ๒,๒๒๘ คน สอบตก ๑,๒๐๓ คน (๖๔.๙๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๐๐๑
นายเกษมชนะภัย เปรมปลืม

้

๓๐/๖/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๐๒
นางสาวจอย จีนกลาง ๗/๑/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๐๓
นายฉัตรชัย ทาระมล

๑๒/๘/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๐๔
นายชัยสิทธิ

์

ภัยสยม ๖/๘/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๐๕
นายชาญณรงค์ ช่วยชูเชิด ๓๐/๙/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๐๖
นายชานนท์ ชูเทียน

๒๑/๔/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๐๗
นายชิตวีร์ ศิริเลิศ

๑๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๐๘
นายชุมพล เสมอใจ ๓/๔/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๐๙
นางสาวณัฐกานต์ หวังดี

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๑๐
นายดิเรก ตากิมนอก

่

๒๗/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๑๑
นายธีรภัทร จันดี

๑๙/๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๑๒
นายนราศักดิ

์

อ่อนดีสวัสดิ

์

๙/๖/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๑๓
นายนเรศ หนูวรรณะ

๒๓/๑/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๑๔
นายนิกร แสงตะวัน

๒๐/๒/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๑๕
นางสาวนิสาชล จันทร์นิล

๒๙/๖/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๑๖
นายบุญญฤทธิ

์

ชาดิษฐ์
๒๕/๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๑๗
นางสาวบุญประคอง เฟองฟู

๒๔/๖/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๑๘
นายบุญรอด ปนทอง

๓๐/๘/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๑๙
นายประพัฒน์พงษ์ ศุภศรี ๒/๙/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๒๐
นายปริญญา สาคะรินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๒๑
นายปรีชา ลำไย

๑๐/๑๐/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๒๒
นายพงษ์พัฒน์ สุพง ๘/๕/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๒๓
นายไพโรจน์ อินทรชิต

๒๗/๒/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๒๔
นายยงยุทธ คุ้มพันธ์ ๙/๓/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑ / ๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๐๒๕
นายเลอศักดิ

์

ชูดวง
๑๐/๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๒๖
นางสาววราภรณ์ แซ่ตัง

้

๒๐/๙/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๒๗
นางสาววราภรณ์ อินทสุข

๒๙/๗/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๒๘
นายเศกสิทธิ

์

พันธ์เถือน

่

๑๓/๓/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๒๙
นายสมาน หัสโต

๒๐/๒/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๓๐
นายสิทธิชัย ผิวบาง

๑/๑๒/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๓๑
นายสุริยา ปราค์ประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๓๒
นายอภิชัย อิมพันธ์

่

๑๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๓๓
นายอภิรักษ์ จันทร์ฉวี

๒๕/๓/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๓๔
นางสาวอัจจิมา สุดตา ๓๐/๔/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๓๕
นายอานนท์ อุ่นแท่น ๓/๕/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๓๖
นายอำนาจ ฆารศรี ๕/๕/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๐๓๗
นางสาวโสภา สีเมฆ

๐๖/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๓๘
นางสาวภาสินี แพมณี

๐๗/๐๕/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงกชกร จันทรมณี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงกนกนภัส เชืองสุวรรณ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงกนกพร สุนสนาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ ผลเนตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ส้มแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงกมลวรรณ อุทัยรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงกรกนก ทองกลำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๔๖ เด็กชายกรรณวชรภรรฬ

จำหาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงกรรณิชา มีศิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงกรรธิชา แพทย์ประสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายกฤตณัฐ สังขพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายกฤตดนัย ฤกษ์วิธี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายกฤตภาส เปรมอมรกิจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายกฤติเดช ทองโสภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายกฤษณปกรณ์

เมรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายกฤษดารักษ์ เสนไธสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายกลวัชร แปนทัศน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงกษมา จำนงค์ถ้อย

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีเมือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา อุทายา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายกันตพัฒน์ พิณทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒ / ๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายกันติทัต สุคันธชาติ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงกันต์กมล มากสุวรรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงกันต์กมล อยู่คุ้ม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายกันต์กวี ผลนัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงกันยรัตน์ มณีศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายกัลป กรรตุพันธาพร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงกัลยกร เรียบร้อย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงกานต์นรี ทองหล่อ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงกิตติกานต์ ผลธัญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายกิตติภูมิ เสนลา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงกิตติมา ผดุงวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงกิรณา

นิรมิตรมหาปญญา ๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายขจรภพ มีปญญา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงขวัญมนัส นาคสมบูรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายคณินทร์ คชแสง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายจตุรงค์ ผ่องใจ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายจักรพรรดิ

์

แก่นประธูป
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงจารวี จันประดับ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงจิณณพัฒ ผลโภค

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงจิดาภา อัศวโพสพ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงจินตนา พงษ์แตง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ วงษ์พิชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ อติเรก

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายจิรายุ สนธิเทศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ปตพี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงจุฬาสิรี กุศลส่ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงชนัญชิดา ศัพทเสวี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงชนัญชิดา โอฬารนิธิพงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงชนาภัทร คงสว่าง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงชนาภา สมกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายชนุตร์ เรืองฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงชมพูนุช พึงแสง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายชยกร ยอดมีกลิน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายชยางกูร นพศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงชลิตา ลาภร้าย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายชวกร พุ่มทับทิม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงชวัลรัตน์ คงปรีดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายชัชนันท์ เผือกพงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายชัยภัทร อุบลแย้ม

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงชาลิสา ฉิมพาลี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายชินพัฒน์ แสงสว่าง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายซอบัส รัตนถาวร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงญาณิศา นาคเสนอินทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงญาณิศา หนชัยภูมิ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงฐานิดา จันประดับ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงฐิตาพร อำภัยวัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายฐิติพงศ์ รางวัลหลาย

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายฐิติพัฒน์ เฉลยชนม์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงณชนก สุรวัตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายณฐพล นาคประสงค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงณภัทร ปนงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงณภัทร สังฆะบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงณัชชา ฉายอรุณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงณัชชา ปฏิมาปกรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุตรคำลือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายณัฏฐภัทร ทองแท่ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา อินอำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ จำเนียรลาภ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๑๙

เด็กชายณัฐกิจ จงสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายณัฐชนน มิงขวัญ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายณัฐชนน อารีศรีสม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช ภู่สุวรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงณัฐนรี คุณประทุม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายณัฐนันท์ จันทร์อินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายณัฐนันท์ จูเปาะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายณัฐพล เพ็งขจร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายณัฐภัทร ควรมิตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายณัฐภัทร เฉลยญาณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงณัฐลิณี ฉัตรชลาลัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ น้อยอุทัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายณัฐวัตร ชูชีพ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงณัฐิดา สุดสี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงณิชภัทร สุกกรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงดวงพร เย็นสนิท
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายถิรคุณ สีม่วง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายทักษ์ดนัย ทัพพรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงทิพย์วิมล ภู่เผือก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายธนกร ก้อนทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายธนกร ขำพร้อม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายธนกร อ่วมจินดา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายธนชัย เวียงนนท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายธนบดี ดอกจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายธนบดี ประสงค์สิงดี

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงธนพร เสรีรัตนชัยพร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายธนพล ดวงแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงธนวรรณ ยิงยงสมสวัสดิ

่ ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ ทิสุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ เพ็ชร์นิล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงธนัญชนก ราชประสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงธนัญญาณ์ เดชฤดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายธนัสกรณ์ เทียนมัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายธนาดล มงคลทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายธนาดล เปลียนอารมณ์

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายธนาธิษณ์ สาระขวัญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงธมนวรรณ จันทวี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงธมนวรรณ สุดดีพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ผิวรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงธมลวรรณ มาระยาท
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๕๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เสถียรกิจการชัย
๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันไทย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายธิติวัฒน์ เอียมศรี

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๖๒

เด็กชายธิติวุฒิ มานพ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายธีทัต รักจิตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๖๔

เด็กชายธีทัต เอียมปูน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายธีรพงศ์ ญาณนาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายธีรภัทร แก้วมงคล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายธีรวัฒน์ น้อมวงษ์ชู
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายธีรุต รามบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายธีรเมธ แสงศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายนที ไม้แก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายนนทพัทธ์ เผือกประพันธุ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ดีศิริ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงนพวรรณ ธนาวุฒิ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงนภวรรณ รุ่งสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายนภัส ประสานชาติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีอำไพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงนภาภร กำไรเพ็ชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายนรบดี ศิริมงคล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายนราธิป กันเกา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงนวนันท์ โพธิขวัญ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงนวพร พัวพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายนวพล ทรัพย์สิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ปนสนิท

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงนิตยา คงมิยา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายนิติธร เภชัยภูมิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงนิราภร ปนพิมาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงนิศรา ผดุงพร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงนิศาชล ชุมจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงนีรนาท หอมชะเอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายบรรณวิชญ์ ยนต์พิมาย

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายบุญศักดิ

์

ศุภบุญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงบุณณิภัทร อำบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายปฏิญญา กระจายแสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ กสิกรสุนทรชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายปฏิภาณ เชิดแสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงปฐมาวดี เพ็ชรัก
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายปภังกร สีมะสิงห์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายปภาวิน นาคนำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายประสิทธิศักดิ

์

แสนเหล็ก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๖ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายปรัชญา ตาบประดับ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงปราณปริยา ชมชืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงปรารถนา ฟองเพชร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงปวริศร เหมาะพิชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงปวริศา สันทัด

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงปวัณรัตน์ ตรีเข้ม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ ชลคีรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงปณฑารีย์ เฮงประเสริฐ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงปณณทัต วัฒนวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงปณณพร วิฆเนศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงปทมวรรณ ชัยพฤกษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงปารวี มืดอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงปาริฉัตร ธรรมจารย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงปยะธิดา สุนทราวิรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงปุณยวีร์ วัดนก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงฝนทิพย์ กลินกลัน

่ ่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายพงศวัชร์ พรหมสมบัติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายพนม แสนผ่องจับ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงพนัชกร งามรุ่งโรจน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายพนา หมายมัน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงพรทิพา บำรุงผล

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงพรพันธ์ พิมพ์เดช
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายพรรณวัชร เข็มทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงพรหมภัสสร พิมพะสาลี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายพฤกษ์ สินพิบูลย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายพลธารา พลายงาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายพลพล ฉัตรเฉลิมกิจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงพลาพร จิตตะฤกษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายพัชร พูลศิลป
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงพัชรพร ปาระมี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายพัชรวีระพงษ์ เกิดทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชาวชะไว
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงพิชญา ยังคุ้มญาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงพิชญาภัค อินถาวร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงพิชญาภา สุดสมัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๗ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจียมอยู่
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงพิมพ์นภา ชิดสวน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เฉลยไตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ชืนบุญอาภรณ์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ วันดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงพูนขวัญ พงศ์วิทยเวคิน

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงภณิดา ผาสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงภทรพร เกิดคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงภทรษร เพชรสัมฤทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงภรณ์ชลัยย์ แย้มหลง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายภักติเชษฐ์ สุขสำอางค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสุขพงษ์ศักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงภัทรธิดา เมืองวงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ สังชะยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงภัทรภร ช้างงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงภัทรวดี นิกรโสม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงภัทราภร ดรตะโกน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายภาคภูมิ ศรีราม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงภานรินทร์ นิมอนันต์

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงภาวิณี บัวผัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายภีมวัจน์ พรเอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายภูธเนศวร์ จำนงค์สุทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กชายภูพิพัฒน์ สวนมะลิ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายภูมิอนันต์ มีมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงมิริณนา เล็กวงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายมีโชคชัย ดวงขจี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ จันทร์ฉาย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายรชตภัทร บุญมะหันต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงรตนกร ชูทรัพย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายระพีพัฒน์ ขุนสนิท
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงลดาวรรณ ชาตินันท์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงลลิดา เฉลยศักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงวชิรฉัตร สุจิมงคล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายวรพล อยู่ประยูร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงวรรณธิดา มังคัง

่ ่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๘ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงวรรณษา ชูเชิด

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายวรวุฒิ ธิราพืช
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ธิพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงวริศรา วงษ์วาท
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงวริศรา เกตุขันทจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงวลัยพรรณ อำวิถี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงปพิชญา จำเริญพร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายวิศรุต เฉลยแพร
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายศรชัย เนกขัมมะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายศรัณู ก้อนนาค
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงศศินา อรุณานันท์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงศศิรินทร์ ดนตรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงศิรดา เก่งการณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงศิริกาญจน์ รักษาถ้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงศิริรักษ์ มีสมศักดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุ่นใจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายศิวกร สีสุวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายศิวา ศรีคชไกร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายศุภชัย มันคง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายศุภชัย เกิดภาคี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญแสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงศุภสุตา วรรณกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงสรัญญา ชืนอารมย์

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงสรัลพร บุญเชิด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายสฤษดิ

์

ศรีดิษฐ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เย็นทรวง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงสิรภัทร พร้อมเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงสิริกร อ่วมฉลู
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงสิริภัทร นนท์สระเกตุ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายสิริวัฒน์ มันใจ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงสุชาวดี

จันทรานภาภรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงสุณัฏฐา แต่งศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงสุธาลินี แรงรายบุญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงสุนันทา สุขสำราญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงสุพัฒตรา อิมยิม

่ ้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๙ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เอียมระหงษ์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงสุพิชญา รักคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุพิชญา เกษดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายสุภัทร เรืองจรัส

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายหทัยทัต มะลิฉำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงอชิรญา น้อยสุวรรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงอชิรญาณ์ นุชสวาท
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงอติมา น้อยคล้าย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงอนัญญา พวงกุหลาบ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายอนันธชัย จานเจือ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายอนุรักษ์ คำน้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงอภิชญา เพ็งกระจ่าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายอภิชาติ เวชกระเวน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงอภิญา ฝงทะเล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายอรรถโกวิท พุทธธำรงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงอรอนงค์ ชันงาม

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงอริศรา อินทร์สละ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงอัญชลีพร อินทร์โต
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงอารยา อริยพฤกษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงอิสมัย ผ่องอรุณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๒๕ เด็กหญิงเกษมณีรินทร์
ดวงจินดา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายเก่งกาญจน์ ชมแพ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายเจริญลาภ มณีอินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงเพลินตา ผดุงศิลป
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงเพ็ญณิสา กรรณสูตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงเรืองรัตน์ พ่วงผจง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายเศรษฐศาสตร์

เกษตรเจริญกิจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายเสถียร บุญเก่า
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงแว่นฟา แก้วประเสริฐ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ ภู่ทอง
๕/๑๐/๒๕๔๘

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๕๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายพีรภัทร หอมชะเอม
๒/๑๑/๒๕๔๙

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงอินทิรา หาพิพัฒน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายณัฐนันท์ กุ่มพรม
๒๘/๗/๒๕๔๗

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายธนกฤต สีทอง
๑๔/๒/๒๕๔๘

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

อท ๒๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงสุรางคนา พวงงาม
๒๕/๖/๒๕๔๗

กระทุ่มราย วัดกระทุ่มราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๐ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงกัลยกร พิเคราะห์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงชิโนรส ถาวรหมืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงญานิชา เฉลยชีพ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงญานิศา เฉลยชีพ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สมพงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายธนยศ นาดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายธนากร เชาวภู
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงประภัสสร คงสมภาร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงพรนภา พันธ์เทพ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายภิมุข พูดเพราะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงวริสรา เทียนสุวรรณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายอนิพัฒน์ เถือนวิถี

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงกชพรรณ แสนสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายสิรภพ เขม้นจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำผึง

้

วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงณัฏฐา สุขสมเลิศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เด่นดวง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงนัทสนีย์ ดวงแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายพจนา อาจคิดการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายยศนนท์ ปนงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงวรรณวิษา พวงแตง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงวิภาพร ฝงทะเล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ แม้นทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงอรุณี ขจรกลิน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายจอมพจน์ กันสถิตย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ วงเดือน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายปธานิน บุญธานี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงพัชราภา พันธ์หนู
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหมดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายสุฒิพงศ์ ศิริทัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เฉลยคราม

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายเจษฎา ผลอรรถ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายธวัชชัย แนบเนียน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรุ้ง วัดรุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่โซ้ง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายจักริน แซ่กือ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงจินต์ภาณี เพ็ชรแสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๑ / ๖๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายชาลี แซ่เล่า

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ รุ่งทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงต่าย นามผัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายธนาเวทย์ แซ่ล่อ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายธนิน แซ่เฮ่อ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงนภัส เชิดสวรรค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงนัทชา จันทะแย้ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงปทิตตา รุ่งทิวามงคล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ แซ่ท้าว
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๘๕

นางสาวพัชรินทร์ อัครรุ่งโรจน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายรัชศาสตร์ โพนทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายวรชัย มนูญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงศิวพร พูลมะเริง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายอณิรุธ แซ่กือ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงอารียา แซ่เฮ่อ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายอิทธิพล คมศรโมกข์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงเนาวรัตน์ เรืองอารีย์กุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายเพ่ง แซ่หว้า
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายไกรวิทย์ บรรพตตระกูล
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ วัดตาลเจ็ดช่อ  

อท ๒๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงกาญติมาร์ อินทวัจนะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายจิรพงศ์ มะลิทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายธรรมธัช ศิริจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงปณิดา สัญญเดช
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายปาริชาต มูเซอ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงพรชนก จันทร์เหลือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงพรทิพย์ โตชัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายพีรภัทร เผือกผาสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ ขันธมนต์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงศศิการต์ พรหมศร

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายศิวพร กิจวิชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายศุภณัฐ บุญเกิด

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงสุนันธา สิทธิสาริกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายอดิศร แก่นจำปา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายอภิรักษ์ พุ่มพฤกษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๒ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงอลิชา สวามิชัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายเสกสรร สุขาเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตังตรงจิตร 3)

้

วัดท้องคุ้ง  

อท ๒๕๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงกมลชนก มุทราอิศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงกฤตพร เพ็งหิรัญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงณัฐกมล เฉลิมคราม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายภูวดล อ่องประเสริฐ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายวีรภัทร สาหร่ายทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส วัดอรัญญิกาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายณัฐชนน ขวัญจิตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อท ๒๕๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายธีรวัฒน์ แคอนันต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อท ๒๕๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงปริชมน สุขเพชร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อท ๒๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายภูดิส หอมฟุง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อท ๒๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงศศิณี นวลน้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อท ๒๕๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายสมหวัง บุญยงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อท ๒๕๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงภัคจิรา มะลิวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

อท ๒๕๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงสาวิตรี นวลจันทร์
๒๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงรัตน์ติกาน จรูญ
๒๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายศักดิดา

์

ทองศักดิ

์

๓๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงชลนิภา ยิมไผ่

้

๓๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงภัทราวรรณ ศรีเงินยวง

๑๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ฐานเจริญ

๒๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงจรัสพร แซ่ลี

้

๒๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงสุมณฑา รอดยอดสร้อย
๑๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงอาภรณ์ สุดศรี
๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงอลิสตา เกิดสวัสดิ

์

๑๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงภาณุมาส เล็กคำ ๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ นำสิงห์ทอง
๓๐/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายธีระภัทร ภูกันยา
๓๐/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายอัฏวุฒ รัตนถาวร
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ วิเศษสุวรรณ์
๑๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ เทียงจิตร

่

๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงสุทิชา ชมพูนาค

๒๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายคุณากร งามขำ ๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายสุริยา จินดาวงษ์
๒๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงสายใย น้อยพันธุ์
๑๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๔๔

เด็กชายสุทัศน์ พันธุ์ไธสง
๒๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๓ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายไกรศร ยุพัตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

วัดโล่ห์สุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงเบญญาภา บรรดาศักดิ

์

๑๑/๗/๒๕๔๕
วิทยาลัยนาฏศิลอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมฆกระจ่าง

๑๒/๕/๒๕๔๖
วิทยาลัยนาฏศิลอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงชุติมาพร นามโครต
๒๔/๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลอ่างทอง วัดต้นสน  

อท ๒๕๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายกรวิชญ์ พุ่มสงวน ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายกันต์ศักดิ

์

มุขประดับ
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายกิจติศักดิ

์

แย้มพิกุล
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายจิตรายุธ เทียมกระโทก
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

เฉลิมผะจง
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายชญานนท์ งามโรจน์
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายชนนันท์ เหนือคูเมือง
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายชลนที สุขยิง

่

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

เสริมพัฒน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายชิติพัทธ์ กล่าวพิมาย ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายไชยมงคล ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายณัฏฐากร มงคลสังข์

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายณัฐชนน คล้ายพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายณัฐดนัย หนองมีทรัพย์
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นนาค
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายดนัยเทพ ดีรัศมี ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายเทพฤทธิ

์

สุขไพบูลย์
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายธงไชย มณีนาค
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายธนกร อ่อนละมูล
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายธนโชติ เมืองแสน ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายธนดล มงคลสังข์
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายธนพัฒน์ อินทร์ฉาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ ปรางทอง
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายธัณวัฒน์ มุ่งหามกลาง
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายธิติสรรค์ สมพงษ์ทองทวี
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายธีริทธ์ อิมสมภาร

่

๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายปพน กรัดกระยาง
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายประสิทธิภาพ

ปยะวัตร
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายปรินทร มาอินทร์
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายฝนธรรม คำคง
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายพลรัตน์ สุขคำมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๔ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ พันธุ์ดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายภูริต ผู้ผึง

้

๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๘๒

เด็กชายภูรี มีบุญ
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายภูวิภัทร ขำประไพ
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายภูวิวัจน์ ปาระเมษสถิตย์
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายรพีภัทร สุนทรนันท์
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายรัชตะ วสุนันท์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ ศิริ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายวรรณชนะ อย่าลืมดี
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายศุภรักษ์ คงพละ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายสุริยะ ตินตะโมระ

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายโสพนธ์ เกตุงาม
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายอวิรุทธ์ ศิลประดิษฐ์ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายออมรัก รุญรุจิ ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายอัครชัย ผดุงโภชน์
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายอุกฤษฏ์ งามขำ
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายเอกวิทย์ สายทอง
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๙๗

นางจรีรัตน์ แจ่มวิมล
๙/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๙๘ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ผลเวช

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พลนิกร
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงกัลยลักษณ์ ภีสระ

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงกุลจิรา โตวิจิตร

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงเขมนิจ เฉลิมบุตร ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงจีระนันท์ จันทรวิลัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงชวลีย์ ขำศิริ

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงณภัสสร บุญญา

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ทับบุรี

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงณิชชิศา สนานพร

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงณิชากร ยอดขำ ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงณิชาพัชร์ รัศมี ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงธนารีย์ พรมพงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงธิติมา กลินมาลี

่

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงนงนภัส บางแดง
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงนงนภัส บุญปลูก
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงนัญธิชา มนูญผล
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๕ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงนันทิชา ปาลวรรณ์
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงนาตารี อายุวัฒนะ
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงปณดา ประชุมชัย ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทรัพย์กรณ์

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงปริยฉัตร จาระนุ่น ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงปาริฉัตร เกตุเม้า

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงปาลิตา ครองญาติ
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงปยธิดา จันทร์ส่องแสง
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงปยาภรณ์ พูลทอง
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงพนิตพิชา พวงจำป
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงพรกมล พิภพชัย ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงพัฒนาวีร์ ถาวร
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงพิจิตรา วงษ์ศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงภัทรจิรา เดชฤดี
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ยินเสียง
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงมาตา วิวัฒนานนท์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงรตนวรรณ แว่นสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงวรฤทัย มะลิลา ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงวิภาสิริ วิฉายะโรจน์
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงศรีวรินทร์ คุ้มรักษา
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงศศิพร น่างาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงศศิวรรณ เอียมสุเมธ

่

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงศิราภรณ์ รัศมี ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงศิรินยา ทองภู
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงอภัสรา บุญอนันต์
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงอัจฉรา หน่ายสังขาร

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงไอรินลดา ธนพรเกียรติกูล
๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงทัสพร ศรีประทุมวงศ์
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

อท ๒๕๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงกฤษณา กิงไทร

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร วัดจันทร์นิรมิตร  

อท ๒๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงจารวี โพธิขวัญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร วัดจันทร์นิรมิตร  

อท ๒๕๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายจีรภัทร ปนบุญมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร วัดจันทร์นิรมิตร  

อท ๒๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีพราหม์น้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร วัดจันทร์นิรมิตร  

อท ๒๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายชัยสิทธิ

์

พรพิพัฒน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร วัดจันทร์นิรมิตร  

อท ๒๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายณัฐการณ์ พึงเมือง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร วัดจันทร์นิรมิตร  

อท ๒๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายปรมินทร์ บุญกระจ่าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร วัดจันทร์นิรมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๖ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายสมโภช ดิษฐมาลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร วัดจันทร์นิรมิตร  

อท ๒๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงสุธิดา จำปาทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร วัดจันทร์นิรมิตร  

อท ๒๕๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงชลทิภา ฤกษทวี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายชัชวาลย์ สมจิต
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงนราภรณ์ ทองคำชู

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงนริษรา จันลิขิต
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายนำเพชร ตุลาทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายภัชชิระ เอียมอำไพ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายรติพงษ์ อากรพันธุ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายศาศวัต เฉลยวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายสิทธิกร จิตรวิปูน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ อินทร์ลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงอภิญญา เจริญทรัพย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ชังทรัพย์

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายอาทิตย์ ศรีสัตรา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายเจษฏา ตุลาทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงณัฐธิดา มาตรง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงอนุชสรา คำสะอาด
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองประสาน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงชลธิชา ท้าวโพธิเอน

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงชุติมา บุญเกิด

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงตติยา มีแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายถิรวัฒน์ เนียมทองดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายปญจพล นาชัยนาค
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายปาณวรรษ ไทยคณา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๕๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ทวีบุญล้น
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ วัดโพธิวงษ์  

อท ๒๕๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงจิราวรรณ แสงคุณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายณัฐภัทร ยอดสละดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายธนพัฒน์ แสนอุบล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายสันติ แจ่มใส
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไตรรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงเพชรศิลาพร ดีเดช

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายกรรณชัย โคตตาแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายชนกันณ์ จำรูญพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายวนัชพร อุ่นละม้าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาดไทย วัดมหาดไทย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๗ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงกัญญาวัลย์ ช่วยประคอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงปณิตา อินทร์ฉาย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๕๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายพงษ์สกร แย้มคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงปยธิดา เวียงสมุทร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายพิสิทธิ

์

คชทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายอรุณ บัวศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดลินทอง

้

วัดลินทอง

้

 

อท ๒๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงกมลวรรณ หวลชัยภูมิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงธนพร พุ่มอุสิต
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงพิณนิษา ใจตรง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ คงเกษม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงวรรณพร จำปาเฟอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายสรัล แจ้งชะไว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงกมลชนก คล้ายพันธุ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายกีรกุล สุราษฎร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงจันทร์ชนก แกล้วกล้า
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงชญานี สุขประไพ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงชัญญา ใจกว้าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายชาญณรงค์ หลงลอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายชินวุฒิ เฉลยอรรถ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายชีวิน ศรีสังข์งาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ คำโตนด

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายธนสิทธิ

์

วสุนันต์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ พุ่มอุสิต

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายนิธิศ อิมผ่อง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงปณิดา คำมิ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เหลืองมิวาย

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายรัฐชานนท์ อินเปล่ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายริวโนซึเกะ ซูกาโมโต
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายวชิรวิชญ์ เพ็งคุ่ย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงวรพร พึงสุข

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงศุภกร กลินมาลี

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายอติวิชญ์ บุญจูง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงอภิญญา พราหมนัส
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์ วัดสนามชัย  

อท ๒๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงอรกัญญา พิมพันธุ์ดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่วงวิทยา วัดคลองสำโรง  

อท ๒๕๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงณัฐนรี ทีบัวบาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นทอง วัดคลองสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๘ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงกมลชนก ควรสิน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดต้นทอง วัดคลองสำโรง  

อท ๒๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองมาเอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิทธาราม วัดสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๒๒

นางสาวกมลทิพย์ ไชยสังข์
๑๑/๐๕/๒๔๘๕

กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ วัดห้วยโรง  

อท ๒๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายธนภัทร ธงกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโรง วัดห้วยโรง  

อท ๒๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายชลพัฒน์ จินะราช
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายพันธฤทธิ

์

เปาอินทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายวรรณชนะ ใจเฉือย

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายปติภัทร ทองนิล
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายภิณวัฒน์ สังข์เรือนงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงจันทกานต์ เจียมมี
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แจ่มจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงสุวาสินี สิงห์มณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงภาวินี ปนงาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายกณิการ์ รักษาชอบ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายสิริทัศน์ ภู่ฉำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงธิวาทิพย์ พรมศักดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดอบทม วัดอบทม  

อท ๒๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ ตินะลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงชลธิชา งามขำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงรธิกานต์ สวนดอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงมธุรส กลินเกษร

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายธิติพัทธ์ อเนก

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายเกรียงไกร โพธิเจริญ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงพิชญาภา รุ่งเรือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายกฤตพร แช่มโชติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงจันทร์ธิมา งามละมัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงทิฆัมพร ภาคีสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายญาณาธร ฉิวเฉือย

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ กล่อมสุภาพ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล แตนผักแว่น
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สีสิน

๒๕/๒๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงศุภรา เพ็งแจ่มศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงพัชรพร งามละมัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงจิราธิป แก้วพล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงนันทกานต์ เจริญจิตต์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ศรียศทะจักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๑๙ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายณัฐพล ผกาพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงณัฐรินีย์ พรหมสุวรรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงภัทราพร มณีเนียม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ผกากรอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงนันท์นภัส มาโนชญ์สกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงกชกร สุขอารมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายธนภัทร แดงพงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายอานนท์ ขำสถิตย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายมิณฑาดา แก้วกลัด
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงธนิดา ผิวบาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงสุภัสสร เขียวดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วจวง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายพงศภัค ฉัตรอมรวิเศษ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายศุภวิชญ์ กัณฑษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงอัมภิกา เกตุพงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงสุนิษา สุขอารมย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายชินโชติ พุ่มพึง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงปรีญาภัทร ชมภูนุช
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงสิรินญาภรณ์ คล้อยสวาท

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายวงศ์รพี ชืนขจร

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงวิชญาพร จันทร์เพ็ญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายธนษิณ ปลอดโปร่ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงภัคจิรา แสงสว่าง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงทิฆัมพร พูนประพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงสุวรรณา สว่างแสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พานิชนอก

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงสิริตา โพธินิล

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงจิตวรรณ แดงเรือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายสิทธิกร สมบูรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ช่างประดิษฐ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงบุษราพรรณ์ ทองคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายกรกฤษณ์ ฤกษ์จำนงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงวีรภัทร สุภานัติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงสาวิตรี เกตุงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๐ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายประณมกร วงษ์รอต

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงประกายฟา ทองระเริง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๙๒ เด็กหญิงปราชญ์ชญาพร

สีนาก
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงพรภิมนต์ เชือเจริญ

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายธนาธร จงภักดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงฐิติมา ชนะสุทธิ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายอภินันท์ สังข์ศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงวนัชพร เลิศเตียงทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายณัฏฐ์ธนิน ชนะอุตสาหะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงสุพิชญา สุขเนียม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายนที ช้างวงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงอรวรรณ ประตูนิล

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงภัทราวดี มงคลเอียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงชลธิชา เกตุงาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายนนทกร วิเศษสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายธนปธรณ์ นพพิทักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายเอกรินทร์ ผ่องศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงชิดเดือน โรจนะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงฉันทิศา ภูมลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายเพชรแท้ สุพรรณนอก

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายศิวกร ใหญ่ยิง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสงทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงอนัญพร คุ้มเกรง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายแสงตะวัน ยิมแย้ม

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายจักรินทร์ พลอยเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายธนาดุล เกิดแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายปกรณ์ ไพรวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญประจักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ เฉลยภาพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายอาวุธ อินทชิต
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงปทมา ประทุมทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายชัยนรินทร์ ปนงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ทองวิญญา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย พานเงิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงฉัตรกมล ทองโอภาส
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๑ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงเบญจภรณ์ อ่อนละมูล

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงชนากานต์ เนตรทรงผล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กชายทักษิณ จันทร์ชืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายชนะภัทร กว้างขวาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ไสยสี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงนภัสกร พุ่มสุวรรณ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงปานวาด กลินประหลาด

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงอรนิภา สิงห์พันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงอรณัส เอียมสำอางค์

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ เอียมวิจารณ์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายกฤษณชัย จันทร์ทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตะพัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายพันธ์ธัช เจียมเจิม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงมะปราง เหลืองสีนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์

พันทับ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายสรยุทธ หาญจารุภัทร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายพีรพล ช่างบู่
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงชลธิชา โพธิพักตร์

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงเมทณี นาคะเสนีย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงญนันทนิยา ภูนาใบ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายฆุณากร ดีวัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายชยธร นุ่มบุญธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพ็ชรักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงสุวรรณา ธาระ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงสุธิดา เกิดคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายอลงกรณ์ สารีกิจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงจารุรัตน์ กองทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงกฤตยา สัตย์ใจเทียง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ เฉยพ่วง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงอรสินี นวลออง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๕๕

เด็กชายธนโชติ สีพล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายฐิติพงษ์ ภูธาตุเพ็ชร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายธนพล พรหมทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงนันท์นลิน อินทร์แปน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายวงศ์ไกรวิชญ์ คล้ายหิรัญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๒ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายพัทธภนท์ ปรีชา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายภูมิบดินทร์ เชือบุญ

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงณญาดา ละวาทิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายธนา ศรีสวัสดิเจริญ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายบัญญาพนต์ ทองวิญญา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงสิรามน ศรีลาธรรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายภูริพัฒน์ เกษสุวรรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงปณิตา อิมสวัสดิ

่ ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายกฤติน เทียนมณี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พลเสน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงกมลพรรณ รุกขชาติ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายกัญน์จธน อุดมวิชิตกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงกัลยกร พรมด่าน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงจรดฟา สุวรรณประทีป
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงจิณณ์ณิตา อภิณหวัฒน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงเจนเนตร ขันทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายชัฎชนม์ พึงเนตร

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงชาลิสา สนองพระคุณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ อินทรัมพรรย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงฐิติมา ทัพวัฒน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงฐิติยา งามสอาด
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงณภัทร ศรีคัชชะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พงษ์สุวรรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงณัฐชา ครองตน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองชันรุก
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ด้วงโต
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายณัฐนนท์ สวนมะม่วง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ปานพันธ์โพธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงณัฐพร พระแท่น
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายณิชาภัทร ทองใบ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายทิวัตถ์ ฉัตรวีระชัยกิจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายธณวรรษ วัฒนเขือนขันธ์

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงธนพร หอมไม่วาย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายธนวงศ์ หล่อเหลียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๓ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงธนัชชา สกุลพงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายธนาธิป งามสอาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

ขาวไพบูลย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายธีรัช พึงเนตร

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายนภนต์ มีวัฒนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงนภัสสร เชือเล็ก

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงนวินดา ขลังธรรมเนียม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงบวรรัตน์ ทองณรังสี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ตุ้มทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงปทิตตา จามกระโทก

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ งามละม้าย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงเปนหนึง

่

คำพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงพญา นาคสีทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงพรชิตา สนธิใจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงพลอยชมพู พงษ์ชุบ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทรงบัณฑิตย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงพิชญานิน ใจสว่าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ทิชา ภูศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงพิมลนาฏ บุญนารถ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายพีรภัทร หุ่นกิตติเวชกุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายพีระพงษ์ ทองอร่าม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ตันเจริญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงไพลิน แก้วพรหมมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงภัชภิชา เลิศจรัสพงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงภัทรีญา ทองมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายภากานต์สิทธิ

์

เกษวิเศษ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายภูผา ชำนิปน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายภูพิพัฒน์ ขาวศิริ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายภูมินิพิฐ แสนหิรัณย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายภูรินัฐ สังข์ไพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงยุคลธร ไหลสงวนงาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายระพีพัฒน์ ญาณโกมุท
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงรักษิตา นิยมศิลปชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายรัตนชัย สุดวิลัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นาบำรุง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๔ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงรินทร์ลดา โพธิศรีนาค

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายวงศธร ยอดแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายวรโชติ ยอดแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายวรนนท์ ดวงสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายวราเทพ สัจจวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงวาธินี นิมนิรมานมงคล

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงสุจิณณา สวนแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงสุชัญญา สินทาชวโรจน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงสุชาดา กระจับเผือก
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงสุทธวีร์ ตันติกุลวัฒนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงสุทธิดา กลินมี

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงสุทัตตา ศรีลาธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงสุพรรณญา ผิวบาง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงสุพรรณษา มณีโชติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์ ชูโชติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงสุเมธินี ทรัพย์สวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงสุรารักษ์ นิมนุช

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงอโณทัย กลำอาจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายอดิศร พิศณาวงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

วัดนางในธัมมิการาม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงอรชพร แก้วกระจาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงอรรธจิตฐา เกรียงสิทธิชัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
วัดนางในธัมมิการาม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงพรฑิตา พุ่มขุน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ปทมโรจน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายศุภกร จันทร์งาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงสิรินยา คล้ายสุบรรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ อุปสม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงณัฐพร บุญเลิศ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงปุณยวีย์ เรืองศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงอริยา พงษ์สถิตย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงจิณห์วรา สารภี
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงจิรัชยา จันท์พันแจ้ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงจิราภา เกตุนาค
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงนริศรา แซ่อึง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๖๓

นางสาววาริน ศรีทองคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายอินทัช ก้านขาว
๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๕ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงเปรมวดี เอนก
๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๖๖

นางสาวกนกวรรณ เอียมยิม

่ ้

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๖๗

นายกิตติศักดิ

์

เอียมสำอางค์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงจงรักษ์ แซ่ฉัว

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๖๙

นางสาวชมพูนุช หล่อสุวรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๗๐
นางสาวชมพูนุท อังกีรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๗๑

นางสาวชยุดา โพธิอรุณ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๗๒

นางสาวชลธิชา เพิมพูล

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๗๓

นางสาวฐิดาพร รวยทรัพย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๗๔

นายประเจิด สีสวย
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงวรวรรณ ประดับเรือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๗๖

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์เฉลิม
๑๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายเอกลักษณ์ พิมพ์สวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๗๘

นายสหรัฐ เงินอ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๗๙

นางสาวอัมรา มะหะหมัด
๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๘๐
นายกัณตภณ นิมนาค

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๘๑

นางสาวนิภาวรรณ ทองเพ็ชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๘๒

นางสาววลัยพร สิงหพันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๘๓

นายวิทวัส งามอักษร
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๘๔

นายศวีระ เกิดศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๘๕

นายนัฐวุฒิ เมฆกระจ่าง
๒๔/๐๘/๒๕๔๐ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๘๖

นางสาวปารณีย์ บุญประเสริฐ
๐๑/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๘๘๗

นายปุณณวิชญ์ พุทธเครือ
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วัดกลางราชครูธาราม
 

อท ๒๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายภูวนัย ยิงสม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา วัดไทรยืด  

อท ๒๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงมนัสพร อิมสมภาร

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา วัดไทรยืด  

อท ๒๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงณัชชา สวนพันธุ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางชำ วัดนางชำ  

อท ๒๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงธารารัตน์ จันทร์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางชำ วัดนางชำ  

อท ๒๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงจุรีภรณ์ แจ่มกระจ่าง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางชำ วัดนางชำ  

อท ๒๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงพัฒณิฎา
เพชวิเศษสุวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางชำ วัดนางชำ  

อท ๒๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงทิวาพร โพธิแกมแก้ว

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางชำ วัดนางชำ  

อท ๒๕๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงชนิชา ศรีสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางชำ วัดนางชำ  

อท ๒๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีวิลัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางชำ วัดนางชำ  

อท ๒๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ผจญหาญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดนำพุ (นำพุพิทยาคาร)

วัดนำพุสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายณัฐพล ผจญหาญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดนำพุ (นำพุพิทยาคาร)

วัดนำพุสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายธนธรณ์ จินดาบุรินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดนำพุ (นำพุพิทยาคาร)

วัดนำพุสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๖ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงฉัตรกานต์ แสงแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดนำพุ (นำพุพิทยาคาร)
วัดนำพุสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงอาทิมา ตามบุญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดนำพุ (นำพุพิทยาคาร)
วัดนำพุสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงฐาปนัท กล่อมมะโน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดนำพุ (นำพุพิทยาคาร)
วัดนำพุสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงไอริณ ฉำวิเศษ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดนำพุ (นำพุพิทยาคาร)
วัดนำพุสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงฟาใส พุ่มจีน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดนำพุ (นำพุพิทยาคาร)
วัดนำพุสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงอภิสรา มีมงคล

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดนำพุ (นำพุพิทยาคาร)
วัดนำพุสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายนพรัตน์ รุ่งเรือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดนำพุ (นำพุพิทยาคาร)
วัดนำพุสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ หอมรืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางจักร วัดบางจัก  

อท ๒๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงนรีกานต์ โสธนะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายภานุพันธ์ พรประสิทธิผล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวรรณเวช

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงเพชรมณี เณรเอียม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายปยทัศน์ พิกุลขาว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงพรรณราย วงศ์ธีระทวีพร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงจิตรลดา กัลยาดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงจิตรสุคนธ์ นาคเงินทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงวนัชพร เอียมแข

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงฐานิกา กัลยาดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายณัฐกานต์ จ๋อมแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายพรกฤษณ์ กุลวัชธรรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายวัชรพงษ์ พิกุลขาว

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายธนา ปญญา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงคัทริยา พ่วงประสงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงธนพร ภู่ประสงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงวรรณวษา มันมะนี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงอริสรา คเณย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายณัฐพล หงษ์วิหค
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายปริวรรษ สมศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงอนรนรี ปนวิเศษ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายจิระพงษ์ นาคหัวเพ็ชร
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวันอุทิศ วัดวันอุทิศ  

อท ๒๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงกิตติพา โสภิษฐ์สีหศุภ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงปภัสรา รอตประเสริฐ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงสุปริญญา คำสำรวย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงแพรว คงการุณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงศศิวิมล พยอมไพร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๗ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เกษสุวรรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงณัฐทวรรณ แต้มทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีร้อย

่

วัดสีร้อย

่

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงธนภรณ์ เพ็งอังคาร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุมทอง วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายปกปอง ชำนิเขตการ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราชสกุณา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายธณรรณศร ถาวรสันต์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวตะพาน วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงวรารักษ์ เกษรบุญนาค

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงกุลธิดา คำแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเปด วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงรุ้งลดา สุขประเสริฐ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงสุพัตรา พวงทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายธนกฤต ทิมรอด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายนิธิวิทย์ อมราภรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายกิตติธัช กำปนทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงปานฃนก ช้างเชือ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงศศิธร ลาภใหญ่
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงอรกนก รุ่งเรืองศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายคณิตณัช วงษ์สอน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายชาคริต นิลทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายกมลภพ จันทร์แก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงทอฝน เทียมศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงจิณณพัต ศรีวิเชียร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงวิภาวี แดงชอบกิจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงศิรินญา คานทองดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ตราชู
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายธนบดี บุญไชย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงวรารินทร์ เพ็งอินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายธนา เอ็งตระกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงภุมวารีย์ งามละมัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ปนมณี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงมินทร์ลดา ธนเดฃหัสนีย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงมันสวรรณ ระวังถ้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนิทวิทยา วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงพรชนก ม่วงวิเศษ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาดิน วัดขุมทอง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงภัทรวดี อินทรศวร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะนาวหวาน วัดคูมะนาวหวาน  

อท ๒๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงกัลยา เชียงพฤกษ์
๐๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางมณี วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงพรทิพย์ มะโหธร
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยางมณี วัดช้าง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายพศวัต ขอผึง

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด

วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๘ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงศิริพร หุ้มแพร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด

วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงจิรภิญญา พิศวง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายอานนท์ ผึงบำรุง

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายสาโรจน์ เอียมอินทร์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงสุนิสา เพ็ญศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงสุภาศิณี ตังศรีไพร

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงปนัฐดา บุญแย้ม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ผ่องศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงจิรวรรณ เฉยเฉลียง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายรัชพัฒน์ สีทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายวัลลภ พะธะนะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ยกย่อง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงปาณิศา ยังพะยอ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายณัฐภาส สัสดีวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายตะวัน ทองสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายพงศธร วิมูลรักชาติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงวรรณวิภา สบาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เอียมอินทร์

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงปรีระนันทร พันธุ์มิตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคำหยาด วัดคำหยาด  

อท ๒๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายนันทกร บุญวัฒน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)

วัดทองกลาง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายรัฐพงษ์ มีสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)

วัดทองกลาง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงเบญจภัทร โพธิย้อย

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)

วัดทองกลาง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีสนธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)

วัดทองกลาง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงวรรณิภา ลึกวิลัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)

วัดทองกลาง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ช้างทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)

วัดทองกลาง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงนิลวรรณ เทียมเทศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)

วัดทองกลาง  

อท ๒๕๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงศิริฉัตร สีเขียวสด ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าโขลง
วัดท่าโขลงกิตติยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายอนิรุจ ภู่อ่อน
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าโขลง
วัดท่าโขลงกิตติยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายนภสิทธิ

์

เดชผลิต
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าโขลง
วัดท่าโขลงกิตติยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงสุนิษา ภูผาสิทธิ

์

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าโขลง

วัดท่าโขลงกิตติยาราม
 

อท ๒๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา โกฎแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์

์

วัดโพธิราษฎร์

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงพนาพร พลอยแดง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์

์

วัดโพธิราษฎร์

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ อินทร์เทียน

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์

์

วัดโพธิราษฎร์

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เชาว์วิวัฒน์วงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงประภัสรา ก่อเกิด

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๒๙ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายฌานวัฒน์ เกตุหนองโพธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงชมพูนุท สิงหรัญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงนุศรา บุบผา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงดาราวรรณ ฉัตรช่อฟา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงชนิดาภา ชาภักดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายเทพรัตน์ ประสบโชค

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงอรปรียา ทองงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางทอง วัดยางทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายสุธรรม รักษาถ้อย
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายธีรเดช อายี

่

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายณัฐพร ถนอมเขตต์
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายธนโชติ ทรัพย์เฉลิม
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงปนัดดา รุ่งรัศมี
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายปริวัฒน์ แสงกลำ
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงปริชาติ ถนอมเขตต์
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงปยะพร ผดุงขันต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงพรรพษา ขันทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายพีรพัตน์ รังสรรค์
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงภัทรชราพร บุญเนียม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงวรรณวิษา คือพันดุง
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงสิริพรรณ ภูมิศรี
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามประชุม วัดสามประชุม  

อท ๒๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงนันทวรรณ อุทยานิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงจิรัชญา พุ่มศิริ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงกิตติญา คงเพชรน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงอรจิรา ชุบขึน

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายอธิบดี เจือพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ รัตนธรรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายธวัชชัย ฉุกเฉิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพธิทอง

์

วัดเกาะ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญทรง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงชืนกมล

่

วงษ์ปาน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงปานหนึง

่

โลมารักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไตรเสนีย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายเด่นดนัย สุพปหัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายไมตรี นิลมงคล
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายอนันต์ ทองคำชู

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กชายสืบศักดิ

์

แสงนาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๐ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายศตายุ หอมสุข

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงพรนภา ช้างนาค
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงทิพย์ เหมือนทิพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงอินทิรา มังคัง

่ ่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายธนพัฒน์ ม่วงอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงไพรลิน สบาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำอาบ วัดนำอาบ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายอรรถพล สวนมะม่วง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิด วัดบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงวีรปริยา วงษ์ปาน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุญเกิด วัดบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงสุวิชาดา ยุติธรรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิด วัดบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายเศรษฐพงษ์ จันทร์เศรษฐี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุญเกิด วัดบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงสุภาพร แซ่เห่อ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญเกิด วัดบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ภูบ้านหม้อ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุญเกิด วัดบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงศุภนุช มากมณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปามุนี วัดปามุนี  

อท ๒๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายนฤพน ฉัตรบุปผา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สังข์กระจาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ ทองกระจาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายศุภณัฐ นิลาพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายบัญญวิต อยู่รอด
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงณัฐชา ปทุมานนท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงเมธาวี อุดมทัศน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงลลิตา พึงเนตร

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงพัศราภรณ์ ขัดแดง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงรัตนาพร หีบประดู่
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๖๓

นางสาวนฤมล ศรีนาค
๑๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๖๔

นางมณีนันต์ เหล่าเขตกิจ
๑๗/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๖๕

นางราณี ขุ่มด้วง
๐๑/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๖๖

นางสาววีระนุช พรหมมา
๒๐/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโพธิเกรียบ

์

วัดโพธิเกรียบ

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงนพบงกช คงปรีชา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่าง วัดสว่างอารมณ์  

อท ๒๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ขวัญจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายเอกพล บุญแตง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายเอกพนธิ

์

งามสง่า

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงนภสร พวงทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา ยิมจันทร์

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิทองพิทยาคม

์

วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายเดชาวัต รักน้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายธนกฤต ดีนอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๑ / ๖๕
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อท ๒๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายพชรพล ยอดภักดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายอนาวิน ปมูลจะกา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กชายเอกริทร์ สิงโต
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสุวรรณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงสุวัณณา กาเรียน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงณัฐมล เชือบุญ

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงธนวรรณ เทศจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ อยู่เจียม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงภาวิณี ชัญถาวร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงอรปรียา ดีวิญญา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกพุทรา วัดโคกพุทรา  

อท ๒๕๕๙/๑๐๘๕

นายไกรรวี บุญนาค
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายกันตินันท์ ประมูลทรัพย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายชนสรณ์ ตู้เงิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายฐาปกรณ์ เรือนแปน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงณัชฌา เกิดสินธุ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายณัฐพนธ์ คชวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายณัฐพล โจมทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงณัฐมน ลึกวิลัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายดนัยชนก ชาวชะไว
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงดวงพร นาคโพธิศรี

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายธณสินธุ์ จันทร์พัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ทองคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงเบญจมาศ กล่อมพันธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงประภัสสร จันทร์พัฒน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงพรรณษา อินทะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายพีรภัทร ร้อยแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายภัทรวุฒิ เชือบุญ

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายภาคีนัย โพนที
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ประมวลคิด
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายภูผา เสนาะจิต
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายภูริภัทร อำคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงรสา วิถีผล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงระสิ วิถีผล
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายรัชชานนท์ สุขพิมพ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๐๙

เด็กชายวรรณชัย บุญจรัส

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๒ / ๖๕

้
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อท ๒๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายวิชิตชัย บุญคุ้ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงวิชญาพร บุญอำพล
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงวราภรณ์ มะลิวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายวชิรศักดิ

์

วงค์ภักดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายศตวรรษ ศรีเพียรเอม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายศาศวัต
ปริญญาสุทธินันท์ ๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงศุกร์ธิตา มณฑล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายศุภกร ทองคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายสถาพร เกิดสินธุ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายสถิต ทองอุ่น
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายสิทธิโชค ม่วงวงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงสิริวิมล บุญต่อ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงสวรรยา บุญผ่อง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงสุจิตรา ทองใบ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายอัษฎาวุฒ
โกศลวัฒนาธนากร ๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๒๕

นางสาวอารยา วงษ์นรินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ รักใคร่
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายอำพล ทองดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์
ปริญญาสุทธินันท์ ๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางพระ วัดทางพระ  

อท ๒๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงสิริวัน เมาลี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงอรสา ชะรุมรัมย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงนิติยา พึงบำรุง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงพัชรี ผะกาเกตุ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายอัมรินทร์ เลิศลภ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดงิวราย

้

วัดงิวราย

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๓๔

นางเบ็ญจพร พึงประสิทธ์

่

๐๘/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๓๕

นางสาวอารีย์ ก๋งฉิน
๑๙/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๓๖

นางสาวสุชีรา เขียวระยับ
๑๘/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายปรีดา ศรีมะโน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายธนกร ศรีโปฎก
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายวัศพล พลอยแสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายรัตนพล ขอพึง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายภูธเนศ ทับเงิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายเดชานุวัฒน์ เพ็งศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายทศพล สนธิพงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายกนกรัตน์ ชัยศิรินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๓ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วเทศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงหทัยภัทร ปทุมานนท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงทิพย์นารี ม่วงโสต
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายธนะรัตน์ มีคงเดิม
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงการเกต นำทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงสุวิณี สาลีผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายวิรุจน์ สิงห์ศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิเอน

์

วัดโพธิเอน

์

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงกนกรดา ถองทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายฉัตรชัย โพธิจันทร์

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายพีรพภัทร ขอพึง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายเศรษฐพงษ์ มากมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงโชติกา พิมภรัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงชาลิสา ทองสถิตย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงณัฐพร เล้าสุริพงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายดำรงค์ชัย บุญสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายตะวัน เรืองรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงนฤมล ขอพึง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี คำลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๖๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุทธิประภา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงขนิษฐา จรตระการ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายจักรินทร์ คล้ายวงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

ศรีงามฉำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงกมลรักษณ์ ปานมณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วงคัน วัดม่วงคัน  

อท ๒๕๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงฐิติวรดา พุทธพงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงนริศรา ช่วยชู
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายภูริพัฒน์ พิบูลย์เลิศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงวิชุดา คำหมู่
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงอัจฉรา นวลสนอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายสุชาติ เส็งบุญมา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายกฤษดา ทองชันลุก
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงวราพร กุลโสภณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายกิจมงคล สรหงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายมงคล หล่อเหลียม

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๔ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายณัฐพล บุญอยู่
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยางช้าย วัดยางช้าย  

อท ๒๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงจรรยพร ชูวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลันทม

่

วัดลันทม

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงณัชชา เฟองนคร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลันทม

่

วัดลันทม

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงกัลยา สวยสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลันทม

่

วัดลันทม

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ ชังประดิษฐ์

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลันทม

่

วัดลันทม

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายสิรภพ แก้วสาระถี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลันทม

่

วัดลันทม

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายพีรทัต วุฒิวัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีกุญชร วัดศรีกุญชร  

อท ๒๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พุ่มพวง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงขนิษฐา เกตุจำปา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงชมชนก กรมไธสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงชลธร สุขสำอางค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายชลลเพชร รักอยู่
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายชาคริต เรณู
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงตะวัน สุขสำอางค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงทัศนีย์ พากเพียร
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงทิตติพร การพงศ์สี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงธนทรัพย์ ทศพร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงธนัชญา นพรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายธนโชติ โตสูง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายธนากร ชูประเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงธิตยา นุแรมรัมย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงนรินรัตน์ สุดสนธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงนิรัชชา ลาสิงห์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายปฐมพงษ์ ทองอัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายปณณวิชญ์ เฉยช้า
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายพงศกร เคารพรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๐๖

เด็กชายพรชัย โคกสวน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงพลอยชมภู เนียมพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์บุญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงพิมมาดา ทองภู่
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายภัทรพล โพธิสุ่น

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายภูวนาท โพธิปน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายมนต์ตรี ปนเต็ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายยศกร โชติมลทิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายรตน คล้ายศรีโพธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๕ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงรัตนา ทรงสุบรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ท้าวทัญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงวิภาพร ณ นรงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงวิภาภรณ์ แจ่มแจ้ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงศยามล เปล่งพานิชย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

กองศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายศุภสิน เรือนทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายสหรัฐ เลิศจิต
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายสิทธิชัย โอฐคำดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงสุทธิกานต์ จันทโชติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงสุภัทรา สินทรัพย์เพิม

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงอัญชรี พากเพียร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายอาทร ชืนอารมย์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงอิศราพร กรพิทักษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายเจษฎา คงดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๓๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สุขไทย

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายเกียรติภูมิ วิกมุก
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงจิราพร เพ็ชรคุ้ม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงชุลีกร ศิริพัฒน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร ผ่องผล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ เลิศเสถียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ระหุนุต
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายทิวากร เพ็ชรคุ้ม
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายธีรพัฒน์ แขขุนทด
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ยิมพลาย

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายธีระพล กองกระวี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายนวพล รักยิม

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงปยรัตน์ เพ็ชมะณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายพชร สุขสุคนธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายพิทยา ศุขรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายภูตะวัน เครฟ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงมณฑิรา ฤาชา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายวรวิทย์ สีสังข์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายศุภณัฐ มดแสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปลอดรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๖ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กชายเสกสรร บุญรังษี
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สบายฤทัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงอาภัสรา กองสอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายอินทัช คำมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๕๔

นางสาวกีรติกา คล้ายสุบัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๕๕

นายจิรยุทธ พุ่มอุไร
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๕๖

นายธนพัฒน์ เขาใหญ่
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๕๗

นางสาววีรดา ศรีโหมด
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายเกริกชัย ฤาชา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๕๙

นางสาวเขมมิกา บุกเจียมอาจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๖๐

นางสาวกนกภรณ์ สมใจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๖๑

นางสาวกันตา สุขไพบูลย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๖๒

นางสาววิลาวัณย์ ธานี
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายณภัทร เอียมสอาด

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายณรงฤทธิ

์

พรมบุญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายธนพล วิเวก
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายธนาทิป นอบน้อม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายนันทกร กลึงกลม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายจักรพรรดิ ผู้บำเพ็ญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๖๙

นายนที ลุงคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๗๐

นายศุภกร ตรีผล
๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๗๑

นายสุริยา ประพฤติชอบ
๑๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๗๒

นายสุวรรณ มอโปะกู่
๒๙/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๗๓

นายอภิสิทธิ

์

วงศ์สกุลมงคล
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๗๔

นายธนธรณ์ โตประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๗๕

นายเกรียงศักดิ

์

ท่อเสถียรธรรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๗๖

นายวุฒิศักดิ

์

ไคขุนทด
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๗๗

นายสมเกียรติ แซ่จ๊ะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๗๘

นายอนุชา แซ่จ๊ะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๗๙

นายกองแก้ว แซท่อร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๘๐

นางสาวกุลธิดา พรวิโรจน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๘๑

นายณรงค์รักษ์ ชัยวุฒิ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๘๒

นางสาวเดือนเพ็ญ แซ่ย่าง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๘๓

นางสาวอง แซ่ม้า
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๘๔

นางสาวปริสรา พรวิโรจน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๗ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๒๘๕

นางสาวเปา แซ่ม้า
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๘๖

นางสาวรัตติกาล จีนโนพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๘๗

นางสาวลู่ แซ่ม้า
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๘๘

นางสาวเล่ง แซ่ว้าน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๘๙

นางสาววาสนา ซือมือ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๙๐

นายอภิชัย อุสันดร
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๙๑

นายอาเบ โกยยือ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๙๒

นายชาติชาย แซ่กือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๙๓

นางสาวนริศรา สืบสุนทร
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๙๔

นางสาวธนพร สะอาดเอียม

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๙๕

นายนิพนธ์ บำรุงรัก
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๙๖

นายภานุวัฒน์ เพ็ชรคุ้ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๙๗

นางสาวมารตรี แซ่ซ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๙๘

นางสาววริศรา มหาวิจิตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายสุทธิพันธ์ แซ่จ๊ะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงกัญญากรณ์ ไกรทองสุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายเกียรติกุล ประทุมทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงชนาพร แซ่ย่าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายทรงพล แซ่โซ้ง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายนพเดช คลิงบัวคง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงนวลนาง แย้มกระจ่าง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายพงศ์พิสิฐ อัยจักร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงพัชราภา ศรีบุญเรือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายวิทยา มาเยอะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายวีรภัทร โหมดโพธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงหมี

่

แซ่ม้า
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายอภิรัตน์ มหาวิจิตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ พิทักษ์หมู่
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงอังคณา แซ่มี
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วัดโบสถ์วรดิตถ์  

อท ๒๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงอภัสรา

อิศรางกูล ณ อยุธยา ๑๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงจีรนันท์ สมภักดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงศันศนีย์ คำพราว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ พุ่มชุมแสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายภาคิน ซือสัตย์

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายภูมิพันธ์ ชืนนิรันด์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๘ / ๖๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กชายปาราเมศ มาเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงกุลธิตา กิจวิชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงกรองแก้ว บัวทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงฐิตาภา ทองไทย
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายกันตภณ พุ่มกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงเภตรา สำรวม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงนิภาพร ผ่องทิพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายอุรคินทร์ จะระจะแสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ศาลารักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา ทักพิง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงนฤภร ยิงฉลาด

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงสุภัชชา จาบวิจิตร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงกนกพร เต่าทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงนิจจารีย์ โพธิปน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงอนัญพร นิลพัฒน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ จะระจะแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา เรืองลือ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงอชิตา แท่นทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงมินตรา เนียมสอาด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายพรพงษ์ ออมสิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กชายสรวิชญ์ วิริยะปญญาวุฒิ
๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายภูวเรศ เอียมสะอาด

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายองอาจ การสมทบ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายจิตติพันธุ์ จิยิพงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงอภิชา รงค์ทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ ช่วยชู

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงนิติยาภร ทองโอภาส

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายวีรพล แลซอ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงมาริษา โพธิปน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายบูรพา พลภักดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)

วัดปราสาท  

อท ๒๕๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ คำลือชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายธนธรณ์ สุ่มประเสริฐ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๕๒
เด็กชายอิททธิพงษ์ชัย

ม่วงเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายเจริญชัย สุขจอย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ อินทร์วิลัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๓๙ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายณัฐภูมิ เจือจุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายธนกร เมฆกระจ่าง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายธีธัช แก้วไทรท้วม
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายนนทวัฒน์ ขุนจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงนภารัตน์ ครองเคหา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงบุญญาพร มงคลสระ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงภคพร แสงศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายภานุพงษ์ เมฆย้อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงมาฆทิวา กลินระรวย

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงเมลาณี เบ็นเดอร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงวรินทร ถาดทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงวิภาวี พันธ์ชัยภูมิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายศรราม พันธ์เกต
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายศิวกร เตชะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงสวรรคพธู ฟกสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กชายสุพรรณชัย ตาเวียง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงอนุศรา แย้มเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายเสฐวุฒิ ไม้แปน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงกิงฟา

่

ศรีสุขขี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ ศิลปประดิษฐ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงญาณิศา ชุ่มชืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายนที สุดสอาด
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายพีรภัทร สิงหา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

จักกระวาที
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปาโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

วัดโบสถ์สายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายธนัทเทพ ทับอำนวยพร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายสิรดนัย ราชสีห์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๘๑
เด็กชายกรรณตพัฒน์ จุลวก

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายปรเมษฐ์ บริสุทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงอธิชา เมฆย้อย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายธนาธิป เดชจุ้ย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายกฤษดา สุ่มสม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงเก็จมณี จรรยารัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เหมประยูร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายจรูญ สุขแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายณฐกร เถาสมบูรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔๐ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงนัฐชา วงษ์ชัยยะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายปณัฐพงษ์ ธรรมชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายสันติ บุญหิรันดร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงสิรภัทร พรพระ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายอรรถพร รักดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ นิมเปนสุข

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วเกตุ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายปฏิภาณ คัชวงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๙๘
เด็กหญิงพัชรีญารัตน์ เพียรยิง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงมาริษา เทพนวน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงศศิวิมล เหรียญธงชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงอินทิรา อินทรวิเชียร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง วัดพายทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายกฤษชกร วสุรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ  

อท ๒๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงชยานันท์ จันทร์โสภณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ  

อท ๒๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายณัฏฐกานต์ สุดชะนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ  

อท ๒๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์วิลัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ  

อท ๒๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายเดชาธร ตังใจ

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ  

อท ๒๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายนิธาน ธีระกาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ  

อท ๒๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงพุธิตา ปนแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ  

อท ๒๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายเมคิน มีชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ  

อท ๒๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายราชนาวี อุ่นใจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ  

อท ๒๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงศศิภา บุญเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ  

อท ๒๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายอนุชา ปนประดับ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ วัดศรีมหาโพธิ  

อท ๒๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงกรพินธุ์ หงษ์ศรี
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงกัญญพัชร พุ่มพล
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายโกศิลป สายอุทา ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายธีรพงษ์ ละมังทอง

่

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายธีรพล ชุมแสง
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายธีรภัทร จันทร์วิลัย ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายพัชรพล สร้อยพิมาย
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายไพศาล ทองสิน ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงภัทรพร บุ้งรุ่ง
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายภาคภูมิ คงประเสริฐ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงมุทิตา เมฆกระจ่าง
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายรังสฤษฎ์ ดวงแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔๑ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงศุภสินี บุญพรม
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายสมเจตน์ อินทร์เอก
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายสุริยันต์ ชวัญอ่อน
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงอริสรา น้อยนิล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข วัดแสนสุข  

อท ๒๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายสิทธิโชติ แต้โสภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่า วัดท่าสุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายสุรัตน์ จันทอง

่

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่า วัดท่าสุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงภัทชา ชูจันทร์
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า วัดท่าสุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ข้าวสามรวง
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า วัดท่าสุทธาวาส  

อท ๒๕๕๙/๑๔๓๓

นายวงศกร โพธิปน

์

๒๑/๐๓/๒๕๓๓

กศน.อำเภอปาโมก วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๓๔

นางสาวกิติญาภรณ์ ชัยวุฒิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอปาโมก วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงสุจารี แซ่ย่าง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงจีรนันท์ รักแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงคัทลียา กันภัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงมณี แซ่ซ้ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงปยดา แซ่ม้า
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงวิภาวดี ธรรมรักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงคันธารัตน์ กันภัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๔๒

นางสาวสุภารัตน์ หยางไพบูลย์สิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๔๓

นางสาวดวงสุดา แซ่ย่าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๔๔

นางสาวนิรมล แซ่ม้า
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๔๕

นางสาวอมรรัตน์ ศรีธีระวัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๔๖

นางสาวอรุณี แซ่ย่าง
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๔๗

นางสาวอัมพกา แซ่ย่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๔๘

นางสาวกัญญาณัฐ ท้าววัฒนากุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๔๙

นายณัฐพงษ์ เนติธรรมรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๕๐

นางสาวชนิภรณ์ สหเกษมสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๕๑

นางสาวปยนุช ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๕๒

นางสาวพรชนก อิมสุริยวงศ์

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๕๓

นายพิชัย พยุงธารา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๕๔

นายสมชาย แซ่วือ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๕๕

นางสาววิภวานี แซ่ว่าง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๕๖

นางสาวศรีสุดา แซ่ม้า
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๕๗

นายอนันต์ กวินวาจา
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๕๘

นางสาวอภิชญา แซ่หมี
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๕๙

นางสาวอรนุช แซ่ย้าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔๒ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงวันวิสาข์ รัมมะมนต์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงกาญจนา รัตนทิพย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ลำใยหวาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายพีรวัส ขันทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายณัฐพัชร เพชรหิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายวสันต์ เสือสืบพัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายศรลักษณ์ เหมทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๖๗

นายสมชาย แลเซอ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงชญานี แลเชอ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงริษฎา แซ่หมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงกรวรรณ กุ่มดวง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงชญาดา สุขเสาร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงพรนิภา แซ่กือ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงกานติมา ทัศนโสภณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงนฤมล แซ่เล้า
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงดาว แซ่ว้าง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงจารุณี แซ่กือ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงจิราภา แซ่ย้าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายหวง แซ่ว่าง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

ใจเจริญกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงอรัญญา ตรรกชนชูชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายวีรภาพ จันทรมณฑล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายวิรชัย เล่าปญญาทรัพย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายสุรวินท์ ซ้งประสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายณภัทร แซ่ว่าง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงชุติมา แซ่จ๊ะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายเกรียงศักด ยอดมณีบรรพต
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน แซ่สง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงอรทัย
เรืองทรัพย์บุญโต

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงนุวดี แสนซุ้ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงสุภาพร สาระสันต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงละอองดาว แซ่หว้า
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงพรรณี แซ่เถา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงบุญยนุช กำธรเดชะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงอริยา แซ่ม้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔๓ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายมงคล แซ่ยัง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายรุ่งเจริญ เขียวเกลียง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ธรรมลักษ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายทรงวุฒิ แซ่กือ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงสุภรัตน์ พงศ์จิระอนันต์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายวรากร แซ่วือ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

แซ่ว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายกฤษดา ภู่จำนงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายพัทธ์ จันทรมณฑล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

อ่วมอาจ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงพันธวรรณ แก้วสมุทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายจรูญโรจน์ ท้าวแสงเจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงดานินทร์ แซ่ลี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงเยาวภา แสนซุ้ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงจิรดา แซ่ย่าง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงดวงใจ แซ่ม้า
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายสุนทร เล่าเดชวรโชติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายเอกชัย ยอดมณีบรรพต
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายชัยวัฒน์ วรกิจพาณิชย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายเรวัต พงษ์ธนาพิพัฒน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายจักรวาล แซ่เล้า
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงจินดา มาลีศรีสุก
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงพิมนภา คีรีรัตน์สกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายพันธวัช แซ่หาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงณัฐนิชา บัวกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงวันวิสา กุมารเพชร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ลุนทะจักร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงสุพิดชญา บรรเลง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายกิตติกวิน ประพันธ์พัฒน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงฉัตรชนก ควรคนอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงย้ง แซ่ว้าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงตรีชฎา ลีลาศักดิศิริ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงศยามล แซ่กือ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงวรรณวิลัย แซ่ย่าง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ จินดาศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔๔ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงสุวรรณรัตน แจ่มสอาด

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่ว่าง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๓๒
เด็กหญิงอาทิตยาพร แรงเขตวิทย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงสโรชา อารีรัก
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ทองกระจ่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายพงศพัฒน์ คำสัตย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายปารัช วสุรัตต์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายจรณินท์ แซ่ย่าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงสุพวรรณ
ย่างพิพัฒน์กสิกร

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงวิภา แซ่ลี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายทักษพร เรืองฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายวิทวัส ตามสมัคร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ช่างปน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงลักษณารีย์ แซ่หมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงวรัญญา แซ่ม้า
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงสุนิษา ต่อกิจพนาไพร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงภาวิณีย์ แซ่ยัง

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงมะลิ มีจันเพชร

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงอันนา พิบูลธัญธนกิจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายวงศธร กวินวิจิตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายอดิศร แซ่ย่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายวีรเทพ จันทรมณฑล
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๕๒

นางสาวชัญญานุช แซ่เฮ่อ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๕๓

นางสาวลัดดา ท่อนิธิอัครโชค
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงปาริชาต คงเสมา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงนริศรา เจริญจิตร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายพลพล พงษ์สุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงณีรนุช แซ่ลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ถนอมสุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงนุชนาถ แซ่ย่าง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงกุลจิรา แซ่ซ้ง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงบุลากร แสงม้า
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงนำฝน แซ่ซ้ง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายสงกรานต์ แซ่ย่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงนรีกานต์ แซ่ย่าง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔๕ / ๖๕

้
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อท ๒๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงวิรดา แซ่หยาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายกสิวัฒน์ ท่อคงสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระแก้ว วัดสระแก้ว  

อท ๒๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ คงเสมา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงกิงโพยม

่

ปลูกพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงกรกนก เมฆหมอก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายไกรสร วรากรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายณัฐภูมิ พุกสาย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายณัฐวัตร กองสงฆ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายทีปกร สุขฉัตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายธันวา ช่างปน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายพงศกร โมราขาว
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายภัทรชัย เยกิจ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายสิทธา สุขภูวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ มีพลกิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถนน วัดถนน  

อท ๒๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายเจษฎา เผือกสีผุด
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโมกข์ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายนิรัตติชัย แย้มพจนา
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโมกข์ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงพิชชาอร พิมพ์บุญ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาโมกข์ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงแพรพลอย คำแสน
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโมกข์ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงคีตภัทร ธีระชีพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโมกข์ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงภคพร ฤทธิมนตรี

์

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดปาโมกข์ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงณัฐวดี บุญมาก
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดปาโมกข์ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงจิราภร สมใจ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดปาโมกข์ วัดปาโมก  

อท ๒๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายจีรพงษ์ ไชยดี
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ วัดพิจารณ์โสภณ  

อท ๒๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายธัชพล พสกบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ วัดพิจารณ์โสภณ  

อท ๒๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายนพพงษ์ เทศเทียน ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ วัดพิจารณ์โสภณ  

อท ๒๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายคณิศร ยะโสวงษ์
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ วัดพิจารณ์โสภณ  

อท ๒๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายพีรวัฒน์ กลึงกลม
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ วัดพิจารณ์โสภณ  

อท ๒๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายธนภัทร อยู่ศรี
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ วัดพิจารณ์โสภณ  

อท ๒๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงพนิดา ตรีวาส
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ วัดพิจารณ์โสภณ  

อท ๒๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงอลิตา ชืนทิพย์

่

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ วัดพิจารณ์โสภณ  

อท ๒๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงศุภสุตา ไวยสุณี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ วัดพิจารณ์โสภณ  

อท ๒๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงศิรินทรา ชูวงษ์ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ วัดพิจารณ์โสภณ  

อท ๒๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เฉียบแหลม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเค้า วัดลาดเค้า  

อท ๒๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายสุริยะ ปลอดรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเค้า วัดลาดเค้า  

อท ๒๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายแสนสุข สวยดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเค้า วัดลาดเค้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔๖ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร กันศิริ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเค้า วัดลาดเค้า  

อท ๒๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงธัญวลัย นกขุนทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเค้า วัดลาดเค้า  

อท ๒๕๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายณัฐธนัญ สิริมหาไชยกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเอกราช วัดเอกราช  

อท ๒๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ฤทธิกระจ่าง

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเอกราช วัดเอกราช  

อท ๒๕๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ อุ้มทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเอกราช วัดเอกราช  

อท ๒๕๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ขันเงิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเอกราช วัดเอกราช  

อท ๒๕๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายณัฐนันท์ สดใส
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเอกราช วัดเอกราช  

อท ๒๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเอกราช วัดเอกราช  

อท ๒๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงวริศรา แก้วเฉลิมทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเอกราช วัดเอกราช  

อท ๒๕๕๙/๑๖๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ จามรวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๕๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงภัทราภา โตเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงสายธาร สุขรักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายเอกรัตน์ สุทธิบุญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายสุทธิเดช เอียมสมาน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายอิสริยะ รัตนพานิช
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

อท ๒๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงจันทิมา สังข์ทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงกำไร แซ่ย่าง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงชลธิชา แซ่ว้าน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายวรพล พยุงธารา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงปยาอร กวินวลัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พยุงธารา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงโสรญา แซ่ย่าง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายธีรวุฒิ ปนสุวรรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงเสาวนีย์ แซ่ว้าน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงบุณยนุช แซ่ม้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงศศิภา แซ่ม้า
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงกาญจนา แซ่ว้าน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด วัดเจ้าบุญเกิด  

อท ๒๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายอัศนี บรรพชิต
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายบารมี โรจน์สิงห์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ กันเสถีนร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๓๐

เด็กชายกัมปนาท กล้าหาญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายชยานันท์ เรือนงาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงอัญชลี ทรัพย์อนันต์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงไอลดา จุฬมุสิก
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๓๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักร้อย

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔๗ / ๖๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงอัจจิมา อยู่สบาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงเสาวรส ปนเพ็ชร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงนิรบล พลูศิลป
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ อาจละออ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงธมลวรรณ์ จันศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงศิริญญา ด้วงนิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงพรวลัย ศุขะพันธุ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สัยนิยม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงจันทกาล ผลเอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ภู่สุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงพิมพ์พร ศรีตองอ่อน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงมาริสา ผลหมัน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายกษาปณ์ สังทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงชลาลัย สนิดพันธุ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงบุษบงก์ นาคสมบูรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายยุทธพงษ์ เข็มทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ตะระรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงอรนุช คงมีทรัพย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงอุสาวดี นิมพญา

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงสุธิดา พิมพ์เหลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงชมพูนุช ปลูกทรัพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายรติทัช อ่อนเงิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายอนุชิต จันเพชร

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายกิตติณัฐ ทรัพย์สิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายธนพล บุญสถิตย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายประภาส ปรีชา
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๖๑

นายสุรชัย สีหาวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๖๒

นายรพีพัฒน์ ทรัพย์อนันต์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงอุษา แสงคำม่วง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา ฉิมธนู
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงโซเนีย แดงประดิษฐ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ วระสิงห์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ นิลพฤกษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เอียมสะอาด

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงอรญา อ่อนเงิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔๘ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงมัทนา แดนไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา ยิมสาระ

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายธนากร ภูทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม วัดชัยสิทธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงอธิชา แซ่วือ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงพุธิตา แซ่เฮ่อ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ แซ่ม้า
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงอนุธิดา แซ่ม้า
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงไหมเตา แซ่ม้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายประเสริฐ แซ่ย่าง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายสุวิทย์ แซ่เฮ่อ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงชนาพร แซ่ยัง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายจาง แซ่ย่าง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายพริษฐ์ แซ่ย่าง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายวีรดา แซ่ย่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงศาตพร แซ่หมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายปญญา แซ่ม้า
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชยภูมิ วัดไชยภูมิ  

อท ๒๕๕๙/๑๖๘๖

นางปองฤทัย โพธ์แก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๐๗

กศน.อำเภอไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๘๗

นางสาวกมลพร แสนเลิศ
๒๐/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายนฤดม จันทร์สุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายนนทวัฒน์ จันทร์สุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายอาทิตย์ จตุรภาค
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงณิชา เย็นจิตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ โมธรรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประไพเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายเสกสรรญ สภาพพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายณัฐ สืบพันธ์โพธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงปาจรีย์ มณีศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงนพรัตน์ คล่องณรงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงอังค์วรา ชอบเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงณิรชา หาญสมุทร
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงวรัญญา พรมทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายธีรพงษ์ ใจเอือ

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจหาญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายอนุชา สุขนิมิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายธนวิทย์ ลาภเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๔๙ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายรัฐภูมิ หวังเดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายศรัณย์ภัทร อินทร์สืบวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายธนภัทร ละมูล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยอดมี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ คนพิทักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ พยงค์น้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงจิรัชญา ธรรมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงกมลวรรณ งามจิตร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงปาริฉัตร จำรัสศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงกุลณัฐธิดา ฉำชืน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงธีมาพร แดนดงยิง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายธนกร เกษสุริยงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ พงษ์ดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายพีรภัทธ์ อารีชาติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายธนกฤต สุดเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงดาราวดี กุศลส่ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายภาณุพันธ์ ยอดมี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายอนันยช จันทร์หอม
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงอรพมล ธรรมจารี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายวิทวัส แซ่มี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายประเสริฐ แซ่หว้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายณัฐพร มาเนียม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายจักรพงศ ทับวงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายวิเชียร แซ่เถา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๒๙

นายอนุตร แซ่ยัง

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๓๐

นางนริศรา ไกรเดช
๓๐/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๓๑

นางภัทราภรณ์ ศรีสมบัติ
๐๘/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๓๒

นางสาวฐาปนี ฤกษ์ดี
๐๔/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๓๓

นางสาววนาพร โพธิเทียม

์ ้

๒๘/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๓๔

นางสาวพัชราภรณ์ เทศวงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดไชโย วัดไชโย  

อท ๒๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายศักรินทร์ สุขแสงจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายฐปนพงศ์ อุดมทรัพย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายธนภัทร จุยานนท์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงศุภมัญชรี สงวนวงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงศศิประภา สงวนวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕๐ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายวรกันต์ สาสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม วัดไทรย์นิโคธาราม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายถิรวิทย์ ปานโต

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายวุฒิกร เจริญศิลป
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายชินวัตร ค้อนดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายพิชิตชัย บัวสุวรรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงนีนนารา การีกลิน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงสุจิตรา เฉลาภักตร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเล่ว วัดนางเล่ว  

อท ๒๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายสุวิจักษณ์ ใจคง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ พรเจริญโรจน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงวาสนา นาคทองดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายจักรพรรดิ นิทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงสุชาดี เฟองจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

คงม่วง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายเมธัส สุดสวาส
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ โกมลวัตร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงชนัญธร บุตรสะสม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายณัฐพล อบรม
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงชลิญญา บุตรสะสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านปา วัดบ้านปา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายกุลบุตร พุ่มม่วง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์อัมพวา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายพูวริศน์ งามเสงียม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์อัมพวา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงเดือนฉาย ไทยกริต
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์อัมพวา  

อท ๒๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายถิรวิทย์ คนชม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายธิติวุฒิ เปยดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายทองทวี พันธ์ขะวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายกิตติชัย หอมนวล
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงสิรินดา โรจนศิลป
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีสุขใจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คนเสงียม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ นะราชรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายภัคพล งอยแพง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๗๐

เด็กชายวีระพล นะราชรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหานาม วัดมหานาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายธนชัย ทัศนุรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์ทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายอนันตชัย แก้วมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายนิติภูมิ หวังสะและฮ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕๑ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายกฤตธรรม หาภาคี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงนูรีน มีสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ เขียวเปยม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงปติมา ดำรงศักดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงอันดาลีฟ อุ่นภักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หอมหวล
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงปณัชฎา แย้มศิลป

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงฟาร่า ศรีสำราญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงพันธิตรา มีสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงสุธาสินี พลวงศ์ษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงณัฐริกา บินกาซัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงศิลานิลป คนพิทักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายภัทรศักดิ

์

สาสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงกวินธิดา วงษ์ศิลป
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงชลิตา ศาตวรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายกตัญู หนูทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายธนโชติ รักญาติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายพัสวี มีสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายเก็บตะวัน พลอยดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงนริสรา สร้อยทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงสิริวิมล ชาวชะไว
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมะขาม วัดมะขาม  

อท ๒๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายนำมนต์ สุนทรนันท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเยือง

้

วัดเยืองคงคาราม

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงชมพูนุท จันทร์ลิขิต
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเยือง

้

วัดเยืองคงคาราม

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายบวรพล แก้วมะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายฉัตรชัย ยังปน

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๐๑

เด็กหญิงศรีประภา คงศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงปาริฉัตร มีสัตย์ธรรม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงเบญาดา แก้วสว่าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงฐิติภรณ์ ดอกกุหลาบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงรวีวรรณ พูลมี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงผ่องพรรณ ช่างเพียร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายคุณาธิป มิสภักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดละมุด
วัดละมุดสุทธิยาราม

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายทักษิณ วิลัยศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)

วัดสระเกษ  

อท ๒๕๕๙/๑๘๐๙

เด็กชายธนากร คำอิม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)

วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕๒ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายนรินทร์ธร นาคประสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)

วัดสระเกษ  

อท ๒๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงสิริชาดา สุขสำราญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)

วัดสระเกษ  

อท ๒๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงศิริภา สุขเกตุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)

วัดสระเกษ  

อท ๒๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงสุภาพร สุดแสนซือ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)

วัดสระเกษ  

อท ๒๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงกานต์ธีรา สุริฉาย
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายกิตติวุฒิ ยิมกระจ่าง

้

๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๑๖

นายชัยพร ดำเนิน ๙/๖/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายชินวัตร พลอยแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงฐิติมา เครือแก้ว ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายณฐพล คุ้ยสุขพันธ์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๒๐

เด็กชายณัฐชนนท์ สุขโกมล ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เชียวชาญ

่

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มาดหมาย ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายต่อศักดิ

์

ช่างสาย ๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงทิพรัตน์ จรรยาวัฒน์
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงนวพร วงษสุวรรณ์
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายนิวัฒน์ รุกขชาติ
๑๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงบุญณิสา อาจสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงปฏิมาพร ธัญญเจริญ
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๒๙
เด็กหญิงปานณรินทร์ อยู่นาน ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายปยวัสส์ เข็มเพ็ชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ กลินเกตุ

่

๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงพรพรรณ วงษ์หอมจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงพัชรธิดา แมลงทับ
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๓๔

นายภาคภูมิ เอียมสะอาด

่

๑/๗/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายมนัญชัย ปานนุ้ย
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงเมยวี สาลีผล
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๓๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แสงคง

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงลักขณา นุ่มหอม ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงวิจิตรา
สุรวัฒนาประเสริฐ ๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงศศิกานต์ พ่วงประเสริฐ
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายศิริวัฒน์ ช่วงชู

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายอดิเทพ บุญอิม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายอนุรักข์ ปนเหน่งเพชร ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงอภินันท์ มีสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕๓ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายอุดมชัย บุญลา
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง วัดแก้วกระจ่าง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงขนิษฐา จิรวัสชวภน ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงจิรัชญา สุดเอียม

่

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายทศวรรณ จิรวัสชวภน
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงธนพร โพธิศรี

์

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ คำมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงธิดาพรณ์ ศรีนวลอร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายธีรภัทร ศรีเมือง ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงนันฑพร ขาวพันธุ์
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายปยวัฒน์ กลำศรี
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงพัณทิภา โคกเทียน
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายพีรณัฐ พลอยแสง
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงฟาใหม่ สุดใจดี
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายภัทรพล ศรีกวีรัก
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงลักษสุภา ขันทอง
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายสิทธา กลินหัวไผ่

่

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงสุภา สมดี
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงสุรารักษ์ นรคง
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายอมรรัตน์ การะเกตุ
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงอรพรรณ นามวงศ์
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงอรวรา ทองเนือแปด

้

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ คชาโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองเลือน

่

วัดทองเลือน

่

 

อท ๒๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงกนกพร ทองสมบัติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายกษิดิศ เทพจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายก้องภพ เพ็ญจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายกิติพงษ์ สมขาว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงจินดาพร สุขทวี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายเจนภพ ศรีสะอาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายณรงค์ชัย นาคสิงห์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายณัฐภัทร แก้วอนันต์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงทิฆัมพร สุพรรณโพธิทอง

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายธนพัฒน์ ทองดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายธนากรณ์ ทองขาว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายนพดล ฉำเชือ

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงนลินี พินยิง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕๔ / ๖๕

้
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อท ๒๕๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายนวพล สุขสำราญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญลา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายนิฐิพงศ์ ชมอินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงประภาศิริ วุฒิ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายปริญญา รวบรวม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงปวีณา ราตรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงพัชราภา นาคทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายภิสิทธิชัย ปานทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงวรัญญา มูลสิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงวันศุกร์ วิไลวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๙๐

เด็กชายสุธาศิน ศรีผ่อง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายสุริยา นิมอนันต์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงหทัยชนก ปนทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายอโนชา ชูอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงอรอุมา รอดจรูญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงอริสรา สุริฉาย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายอัฐพล ทรัพย์สิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเพชร วัดบ้านเพชร  

อท ๒๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงกมลชนก ศรีมงคล
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายเจษฎากรณ์ เกตุทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เกตุทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายชาตรี กลินกุหลาบ

่

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายฐิติวุฒิ ปานทอง
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๐๒

เด็กหญิงณิชา น้อยศรี
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงณิชา แสงทอง
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายเทิศนพร ศรีผ่อง
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายธนดล ยิมกระจ่าง

้

๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๐๖

เด็กชายพิชากร บุญอำไพ
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายศิริวัฒน์ เลิกคนงาม
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ ไพเรือง
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายอนิวัต โพล้งละ
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงอัญชัน ยิมกระจ่าง

้

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ วัดพวงทอง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงชาลิสา เชือนิล

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายธนากรณ์ สำเร็จผล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายธนายุท ขำจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายนรินทร แสงปอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕๕ / ๖๕

้
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อท ๒๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ลาโภตะมะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงวรรณิดา นุ่มทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

อท ๒๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายกุลโรจน์ ชุ่มชวย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๑๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เครือแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายพงศ์พสธร มีสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ ฉลูทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงพัณณิตา เผือกรักษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงพัทราภรณ์ วราโถ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายมนตรี มีสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงศศิธร เอียมแสง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงสุนันทา ปนเกตุ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงกนกพร เวทยสุขุม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายกรกช มานะเว้น
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายกิตติภพ ปานทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงจตุพร แบ่งส่วน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงจิตตมาศ อุ่นละมัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงเจียรนัย กองศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ยิมกระจ่าง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายชัยพล ทองโปรย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงณัฐรุจา สีเย็น

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงตุ๊กตา สุวรรณอ่อน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายธนกฤต คุ้มเกรง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายธามน ศรีแจ่ม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายธิติรุจน์ บุญตามทัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงปณิดา ร้อยดาพันธุ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ แก่นแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รักษาถ้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายพิจักษ์ อิมอำไพ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงภัทรธิดา สร้อยสนธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงภูสุดา นิมน้อย

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายระพีภัทร์ จำป
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงวิภวรรณ แฟงรัก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงสโรชา ผลจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายอมรเทพ แก่นเมือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงอรปรียา ชุมคำน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕๖ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงอัจฉรา ห่วงศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลแสวงหา วัดแสวงหา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทามโคกสูง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงจิรนันท์ พานสุวรรณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สถาปนะวัฒนะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายธนพร แย้มกลิน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายพงษ์ศกร พวงบุบผา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงพิมพ์สุภา แววเพชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายภานุพันธ์ เกตุงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงรัติกาล ทองประชุม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงวรรณกร ถาดทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๕๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ เมืองมนต์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงอรจิรา จันสำอางค์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์มณี วัดจันทร์มณี  

อท ๒๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายจิรวุฒิ บึงเจริญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพราน วัดบ้านพราน  

อท ๒๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มพวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพราน วัดบ้านพราน  

อท ๒๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายธนาธิป คชเหียม

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพราน วัดบ้านพราน  

อท ๒๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา โตขุนตรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพราน วัดบ้านพราน  

อท ๒๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงศุภณัฐชยา ยอดขำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพราน วัดบ้านพราน  

อท ๒๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายจันทกร คมคาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงณัฐกมล หาเรือนทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายนัทพร ศรสงวน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงปรางทิพย์ แมลงทับ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายปารวัตร บุญชู
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงมาธิณีย์ สอนแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๗๓

นางสาววิลาสินี พีรนันทปญญา
๑๐/๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดอนกร่าง วัดพัฒนา  

อท ๒๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงกานดา สมมนัส
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงจันทร์ชนก ผิวขาว
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายเจษฎากร ถุงเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงชนาภรณ์ กนกประเสริฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีเนียม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงดุจดาว ประสพเนตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๘๐

เด็กชายธนภัทร คล้ายทับทิม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายธนภัทร เอียมอุบล

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายธีรภัทร ใหญ่ยิง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ประพันธ์พัฒน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงพัชราภา แตงหวาน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕๗ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายพากภูมิ จิตรักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายภูริภัทร คงใหญ่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายมนัส ศรีสุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงมุฐิตา เพ็งสาธร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงศศิธร นิลทวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายศิวกร ไม่ยาก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายศุภวัฒน์ แสงสว่าง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายสิทธิโชค ปกเขทานัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงสุจิรา สง่างาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงอัญชนา เกตุงาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดริวหว้า

้

วัดริวหว้า

้

 

อท ๒๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายกฤษดา สุขสำอางค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายธนกร แย้มพิกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายนรากร เหมือนแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงนันท์นภัส แจ่มวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงพรทิภา เซียงฉิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายมณฑล สกุลณี

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายรัฐฐฉัตร รุ่งราษี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงออยอุมา ดวลใหญ่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดเรไร  

อท ๒๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มีลาภ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ชูวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายนาที แซ่เฮ็ง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายปยวัฒน์ นิติการ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายพัฒน์พงษ์ ข้องม่วง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายภูชิด ฉัตรเทียง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงมลธิตา สกุณี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายวรชัย ศรีแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๕๕๙/๒๐๑๑

เด็กชายวันเฉลิม อ่อนจิตต์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๕๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ วารีรักษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๕๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายสุรพงค์ จะปราบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดวังนำเย็น  

อท ๒๕๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายเกรียงไกร แซ่แต้

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงเกศรินภรณ์ เหมกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิศรี

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงจิดาภา ทองย้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายชนสรณ์ บุญเรืองรอด
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงชุติมา มีจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕๘ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

รองแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายณัฐนันท์ ภู่สุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ สมบูรณ์อัยการ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สนธิพงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายเด่นดนัย ชะโยปญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงทอสิตา ช้างเนียม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ บ่อทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายธนากรณ์ ชูชืน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงธัญชนก พงษ์ศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายนริศ มีคุณากร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงนางนาง มีคุณากร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงปภาดา ทองประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายประสิทธิ

์

บุญแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงปทมวรรณ สันติวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงพรนัชชา เข็มเพ็ชร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายพรหมพรรณ ใจทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แจ่มศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงภัสสร ตังหงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงลดาวัลย์ ทวีสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายวงศธร ฉวีหาญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายวีรวัฒน์ สราคำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายวุฒิภัทร โพธิไกร

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายสรัล เจริญสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา ธนะไชย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายอตินันท์ ชืนกลิน

่ ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายอภิชัย อ่อมรัศมี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีบัวทอง วัดสีบัวทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงกุลนันทน์ สุขสี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงเขมมิกา สุทนต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายชยากร ค้าประโคน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายธนกิจ แต่งงาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทะโคดา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายปริญญา ใยสวัสดิ

์

๒๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๕๒

เด็กชายปารมี ถนอมทรัพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ อิมอำไพ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๕๔

เด็กชายภากร อาญาสูญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๕๙ / ๖๕

้
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่
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อท ๒๕๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงภารวิณี ช่วงนาค
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงมาริษา ดีวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายมนชัย ล้อมวงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายวรรณิก ศรีวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายวุฒิไกร อ่วมอิม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายศราวุธ เกตุใส

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายอนันต์ยศ ศรีเมือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายอนุชา วารีนิล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายอริญชย์ ทรงเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงอารียา ลำลอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๖๕

เด็กชายอิทธิเทพ รุ่งเรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงอรอุมา ทะวาแสน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายอุเทน นิลดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาง วัดหนองยาง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ สิทธิน้อย

์

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงครองขวัญ สินพันธ์ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองประสม
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๗๑

เด็กชายธีรโชติ พงษ์สุทัศน์ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ เกษวงษ์
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายนิภัตร์ ลวดทรง
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๗๔

เด็กชายพนมวัน ปทุมานนท์ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๗๕

เด็กชายภัทรพล งามอักษร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายภานุพันธ์ อุ้มญาติ
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๗๗

เด็กชายภูรินทร์ วารีรักษ์
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายภูษิณ ขำเขียว ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงลักสิกา วงศ์แก้ว
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายวัลชนะ กลินชะเอม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๘๑

เด็กชายวาริน จรตระการ
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงวิยดา พงษ์พยัคเลิศ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายศาสตรายุทธ ขุนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางฉนวน วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายจักรพัน แปนจันทร์พัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๘๕

เด็กชายไชยภัทร เมืองมัน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายณัฐพัฒน์ มะกรูดอินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงนราธิป บุญเส็ง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๘๘

เด็กชายอธิวัชร์ ภู่ระย้า
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหมืนเกลา

่

วัดหมืนเกลา

่

 

อท ๒๕๕๙/๒๐๘๙

เด็กชายจักรวิทย์ ทองย้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๖๐ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงนำฝน เทียนเฉลิม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๕๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงปริตตา เหมือนพันธุ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวสะแกตก วัดหัวสะแกตก  

อท ๒๕๕๙/๒๐๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ราชา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ นิมสนอง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงจิดาภา แก่นเพ็ชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายจิรเทพ เทพการ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายชนาธิป แซ่ไหล
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงชนาพร สกุณี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เครือนาค
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๐๙๙

เด็กชายณัฐพล จอมไกร
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายธนภักดิ

์

มีภักดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๐๑

เด็กชายธัชกร กุมภัณฑ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายธีรภัทร์ สมาธิมงคล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายธเนศ ปรากฏผล
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงนรีรัตน์ สุขเผือก
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงพรธิวา แสนกระจาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงพลอยชมพู อ่อนสุวรรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงมลวรรณ เสาเวียง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงวารินทร์ พร้อมเพรียง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายสิทธิชัย แย้มพราย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงอริศรา ใจเฉือย

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายอัครชัย สีชมภู
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงอาภัสระ บุบผาศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงแอน สุทนต์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายเวหา รัตนบวรชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงนฤมล เริงสมุทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงรุ้งนวรัตน์ ร่มแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงเกสร แก้วศิริยา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงเพียงใจ สร้อยทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงคู่ฟา ภิญญโชติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๒๐

เด็กหญิงวณิชยา เจริญสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น วัดเกษทอง  

อท ๒๕๕๙/๒๑๒๑
เด็กหญิงจันทร์เกษม บุญประเสริฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงจันทิมา อู่ไพรสอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงณัฐการต์ สุขเลียง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงณัฐนารี ช่ออุบล
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๖๑ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายประภากร ปรีชล
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายประวิทย์ พูลโคก
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงสุนิษา พันธุ์ฟก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุมี
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคำมูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๕๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงวิมลสิริ เตยดอน
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายธนธรณ์ สายอาทิตย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าชุมนุม วัดท่าชุมนุม  

อท ๒๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงกันติยา เนียมรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงกาญจนา พรหมทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงขนิษฐา เขือนเพ็ชร

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ผ่องจำป
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายธนากรณ์ สมาธิมงคล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงธาริณี เพชรดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายนิกร โตปุย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายพรชัย โพธิศรี

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงพัชรา พงษ์ช้างอยู่
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายพีระพงษ์ เจียมมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายฤทธิไกร แซ่ไหล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายวรวุฒิ แย้มสี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงศิรภัสสร หุ้มแพร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงศิริพร พิบูลย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วิชชุชนินทร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงสุภัทรา คล้ายเผือก
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงหทัยชนก พวงบุบผา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์เศรษฐี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายพีรดนย์ สุทนต์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายภัทรกฤต ทรงธิบาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

ยิมเปนสุข

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายศุภเกียรติ คล้ายเผือก
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายอโณธัย ปนวิเศษ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายเอกภพ คำสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๕๖

นางสาวพรทิพย์ วารีนิล
๑๕/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายกำพล สวยสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายกิติโชค กัญญาดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สุขประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๖๒ / ๖๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงพรชิตา สิงห์ทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงพัชมณฐ์ แซ่โง้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงพัชมณฑ์ จันทร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงลลิตา มะโนรส
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงลักษิกา สนธิ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงวิภาวดี หุ้มแพร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงศนิษา เกิดแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายศุภวิชญ์ พิกุลขาว
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงสิริรัมภา แสงเงิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเกิด
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงพัชมณฑ์ คำนวนสกุณี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายวรชัย พิกุลขาว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายสัญญา พยานใจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงสิริพร แสงเขียว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต วัดมงคลธรรมนิมิต  

อท ๒๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงอัมพวรรณ ครุฒฉำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตาวง วัดวงษ์สุวรรณ  

อท ๒๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงอิชิริญา อ่อนสุวรรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตาวง วัดวงษ์สุวรรณ  

อท ๒๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายธนวรรษ พิทักษ์วงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตาวง วัดวงษ์สุวรรณ  

อท ๒๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายกิตติพันธ์ สิทธิน้อย

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายณัฐกรณ์ กุลโสภณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายโชคพิชิต ฉิมมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๕๕๙/๒๑๘๐ เด็กหญิงประกายเดือน
เมฆแสน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงปาริชาติ สุทนต์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงพรศิริ คงฉวี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามโก้ วัดสามโก้  

อท ๒๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายกนต์ธร มันพัฒนาการ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายกฤษฎา ทอแสงสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายกาจพล ธรณ์ธันย์กุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

วงษ์รอต
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ไพโรจน์วณิวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงณัฐวดี ยมสันเทียะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงวิชญาดา ทองแดง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๙๐

เด็กชายสัภยา แซ่ม้า
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงสิราวรรณ วงษ์รอต
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงเกสรา อ่อนสุวรรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายคณิศร สุวรรณรังษี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายชัยณรงค์ สิงหฬ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๖๓ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่โค้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ สัมฤทธิดี

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายอุทัย ต่อกิจพนาไพร
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายเชิดชู ทอแสงสุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามขาว วัดสามขาว  

อท ๒๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายนัฐพล พวงโลก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายปรเมศร์ ม่วงศรีจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงจิตติวรรณ แก้วมีศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงนภัสสรณ์ เพ็ชรเย็น
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ กันแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๐๕

เด็กหญิงวัชราพร แสงจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงสุพัตรา ยอดแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกร่าง วัดหนองกร่าง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายจักรพงษ์ เผือกทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงจีรนัส จันทร์น่วม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๐๙

เด็กหญิงนำฝน จิตต์ถนอม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงวรรณิษา สิทธิน้อย

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายอานนท์ ภู่เจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายเจษฎากร นิสุวัตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงณัชชา มัดยูโก๊บ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ษา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายธีรเมธ จันทร์ไทย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายภานุวัฒน์ มะกรูดอินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายวิษณุ นาครุ่งเรือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายชนิน นาครุ่งเรือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงชลธิชา หวานฉำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๒๐

เด็กชายณัฐพงศ์ สุทนต์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงสายฝน ศรีนิล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายอธิวัฒน์ สิทธิน้อย

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายอนุชา เกตุแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงกรนัท คำสุภาพ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงนัฐธิดา สอาดรักษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงนำฝน พวงบุบผา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

อท ๒๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายภูธิฟ แสงอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอ่างทอง  ๖๔ / ๖๕

้
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เลขที

่
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อท ๒๕๕๙/๒๒๒๘

นายสุเมธ พลหงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหัวทุ่ง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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