ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
ส่งสอบ ๒,๙๘๕ คน ขาดสอบ ๗๖๕ คน คงสอบ ๒,๒๒๐ คน สอบได้ ๘๓๖ คน สอบตก ๑,๓๘๔ คน (๓๗.๖๖%)
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๐๑ เด็กชายธีรโชติ
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงทิพย์นภา
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๐๓ เด็กหญิงสุกัณญา
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๐๔ เด็กชายสุชาติ
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๐๕ เด็กชายธนโชติ
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายสิทธิชัย
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๐๗ เด็กหญิงปยธิดา

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๐๘ เด็กชายพงษ์ศักดิ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงรุจรดา
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๑๐ เด็กชายวรารินทร์
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๑๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๑๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๑๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๑๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๑๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๑๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๑๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๑๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๑๙

เด็กหญิงสิริรัตน์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงปานวาด
เด็กหญิงปานวาส
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวาสิฐี
เด็กหญิงศรัญรัตน์
เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กชายชยณัฐ

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๒๐ เด็กหญิงภัทรวรินทร์

เด็กชายรัชพล
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๒๒ เด็กหญิงวรณัน
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๒๓ เด็กหญิงศิริภัรสร
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๒๔ เด็กหญิงกชพรรณ
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๒๑

นามสกุล
ทรัพย์สมบัติ
สิงห์ประโคน
ทรัพย์พานิช
โยธี
ประกอบกิจ
บุตรศรี
วุฒิจันทร์
อ่อนชื่นจิตร
มะณีรัตน์
จันทร์แดง
มงคลแสง
ลุนสูงยาง
แก้วอุดม
รื่นภาคพรรค
แก้วโน
วงษ์สนิท
ยอดโรจน์
คำเจริญ
แสงสุวรรณนภา
บัวหอม
ช่างวาดเขียน
บุญล้อม
ยอดดำเนิน
ปุยไทย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสุดินสหราษฎร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพนัญเชิง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดภูเขาทอง
วัดพุทไธศวรรย์
วัดพุทไธศวรรย์
วัดพุทไธศวรรย์
วัดพุทไธศวรรย์
วัดพุทไธศวรรย์
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดญาณเสน

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๒๕ เด็กชายกฤษณะพงศ์

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๕๘

เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีธัช
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายปาลวัตร
เด็กชายพรเทพ
เด็กชายพลกฤต
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอรรถวุฒิ
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงอุไรวรรณ
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายคุณากร
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณัชพล
เด็กชายณิกร
เด็กชายดิษยทัศน์
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนทัต
เด็กชายนฤเบศร์
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงปภาวี
เด็กชายปราบศิลา
เด็กชายปาราเมศ
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายภูริเทพ
เด็กชายวิทยา
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายศิริศักดิ์

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๕๙

เด็กชายสิรดนัย

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๒๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๒๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๒๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๒๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๓๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๓๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๓๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๓๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๓๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๓๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๓๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๓๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๓๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๓๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๔๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๔๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๔๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๔๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๔๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๔๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๔๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๔๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๔๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๔๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๕๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๕๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๕๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๕๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๕๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๕๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๕๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๕๗

นามสกุล
กิจมล
บัณฑิต
ขันธนิกร
ธนเลิศรุจิรางค์
มีดี
บุณยสมภพ
เพชรศรีจันทร์
วิเชียรรัตน์
การะสุข
งามสง่า
ประเสริฐกิจ
แสงบุญนาค
พวงนาค
มั่นเจริญ
มีสมโภชน์
พัฒน์วิชัยโชติ
ประดุจชนม์
เจริญสุข
รื่นอุบล
จุ้ยแจ้ง
โพธิ์สัตย์
พันธ์แตง
สิงห์ทิศ
ธรรมมะ
วิทยาศาสตร์
สังข์ทอง
ยอดดำเนิน
เกตุนาค
บัวทอง
มลิวัลย์
นิลาด
โพธิ์ทอง
สังเขต
สีเคน
จันทร์สง่า

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๖๐ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๖๑ เด็กหญิงขวัญพิชชา
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๖๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๖๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๖๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๖๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๖๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๖๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๖๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๖๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๗๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๗๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๗๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๗๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๗๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๗๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๗๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๗๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๗๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๗๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๘๐

เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรภพ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กชายปฏิพัทธิ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายประพฤทธิ์
เด็กชายปญญา
เด็กชายปุณณวิช
เด็กชายภูชิตะ
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงมนัสพร
เด็กชายเมธัส
เด็กหญิงอโณมา
เด็กชายอภิชา

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๘๑ เด็กหญิงอาพันธ์ชนก
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๘๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๘๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๘๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๘๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๘๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๘๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๘๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๘๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๙๐

เด็กหญิงวราพร
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกานต์ทิตา
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายคมสันต์
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงธัญญาเรศ
เด็กชายนรากร

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๙๑ เด็กหญิงนันธการณ์

เด็กหญิงปวิตรา
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๙๓ เด็กหญิงวริศา
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๙๔ เด็กหญิงอินทราณี
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๙๒

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประตูชัย

วิงวอน
กาญจนุปกฤต
วงษ์ไพศาล
ธาราภูมิ
ขันธชัย
พันธุมิตร
ข้าวขาวแขก
รัมมะนพ
มั่งมี
หาญละคร
สาระสันต์
เทศเพ็ญ
ทองคง
ศรีสุระ
จูมี
สุขสำราญ
รณธี
คุ้มกัน
ศิริกุล
วิศเวศวร
บุญเกิด
พูลเพิ่ม
เกษร
แจ่มดี
สุวรรณกูล
โกยรัมย์
แตงศรี
ปุณเปลิน
ฉิมสง่า
พวงพันธ์
มธิปใข
วิจิตรตระการกุล
ไทยประกอบ
อินเรืองสม

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนประตูชัย

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประตูชัย
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประตูชัย

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๙๕

เด็กชายธีรฉัตร
เด็กชายปติพล
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงวรัทญา
เด็กชายศุภชัย
นายสมศักดิ์
เด็กหญิงสวรินทร์
เด็กชายกิตติพันพ์
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายณทกช
เด็กชายฐนกร
เด็กชายฐานันทร์
เด็กหญิงณลิตา
เด็กหญิงณสพร

อย ๒๔๒๖๓/๐๐๙๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๙๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๙๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๐๙๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๐๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๐๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๐๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๐๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๐๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๐๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๐๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๐๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๐๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๐๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๑๐ เด็กชายณัฏฐ์ธนนันท์
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๑๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๑๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๑๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๑๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๑๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๑๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๑๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๑๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๑๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๒๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๒๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๒๒

เด็กชายณัฐวัฒ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายตรีภพ
เด็กชายทศวรรษ
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กชายนฤพล
เด็กชายปยะ
เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพิชญา

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๒๓ เด็กชายภูมิปฏิพัฒน์
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๒๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๒๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๒๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๒๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๒๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายมงคล
เด็กชายมายส์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวรากรณ์
เด็กชายวายุ

นามสกุล
โพธิบำรุง
สารีกิจ
ขันธอารี
บานฤทัย
เบิกบาน
นิลชลา
แจ้งนุช
แสงเจือ
ม่วงเขียว
สัญญโรจน์
ชูดวงเงิน
อินทร์ประดิษฐ์
มีสินกิจ
โชครัตน์วิบูลย์
กรีพัฒน์
คุณประสพ
แสงเจือ
แก้วเณร
มีสมบัติ
ฟุงลัดดา
นาราคราม
เพ็ชรมณี
เพียรคิด
มีชูรส
สิงหาแผด
เอี่ยมสะอาด
แสงนำรักษ์
ธูปหอม
แก้วพวง
ปราสาทเวสร์
ศรีสวาสดิ์
กลั่นใสสุข
นาคเกษม
การพะวง
บุตรบุรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๓๐

เด็กชายศิลา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสุดารัตน์

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๓๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๓๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๓๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๓๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๓๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๓๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๓๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๓๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๓๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๔๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๔๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๔๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๔๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๔๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๔๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๔๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๔๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๔๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๔๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๕๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๕๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๕๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๕๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๕๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๕๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๕๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๕๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๕๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๕๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๖๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๖๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๖๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๖๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๖๔

นามสกุล

มงคล
รามศิริ
นิลกลำ
อาการส
ดีเจริญวัฒนา
เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ ม่วงสิงห์
เด็กชายอชิรวิช สังฆะมณี
เด็กชายอติคุณ พัฒนจันทร์
เด็กชายอนุพงษ์ พันธ์ทอง
เด็กหญิงอรณภา มีเวชสม
เด็กชายอัครพล พบความชอบ
เด็กชายอัครพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
เด็กหญิงอินทิรา โพธิราช
เด็กหญิงนลินพร ที่ชอบ
เด็กหญิงศศิพร จิตจำนงค์
เด็กหญิงตันหยง ทัดสนธิ
เด็กหญิงพัชราภา อุทสาร
เด็กชายโยธาวุฒิ นครศรี
เด็กชายรัฐศาสตร์ นครศรี
เด็กชายสิทธินนท์ ดีย่ิง
เด็กหญิงอภิญญา ประเสริฐ
เด็กหญิงนิตยา คำแดง
เด็กชายภานุวัฒน์ อ้นสี
เด็กชายศิวะ
สังสุด
เด็กหญิงธัญญาพร เฉลิมบุตร
เด็กชายประยูรศักดิ์ ห้องกุหลาบ
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ทองทา
เด็กหญิงชนนิชา กลิ่นโอบ๋วย
เด็กหญิงดารารัตน์ พรหมศิลป
เด็กชายศุภกร ธีสุระ
เด็กชายศุภชัย สมอดี
นายสิทธิศักดิ์
พรหมเดช
เด็กชายอดิศร
ฟกบัว
เด็กหญิงขวัญเรือน ช่วยอุระชน
เด็กหญิงปาลิตา นาทะทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

วัดอินทาราม
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนมหาราช'ประชานิมิต'
วัดอุโลม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) วัดโพธิ์ประสิทธิ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงมณีจันทร์ ศรีธีรานนท์
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๖๖ เด็กชายกวีพัฒน์ จันทราวุฒิ
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๖๗ เด็กหญิงกุลยา
สุขแสงทอง
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๖๘ เด็กหญิงจิตตานันท์ ขันประมาณ
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๖๙ เด็กชายชวัลวิทย์ เวฬุวนารักษ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๗๐ เด็กหญิงชิดชนก ดุเหว่าดำ
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๗๑ เด็กชายณัฐนภัส แก้วจินดา
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๗๒ เด็กชายณัฐพนธ์ ชมน้อย
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๗๓ เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เพ็ชรสุทธิ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๗๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๗๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๗๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๗๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๗๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๘๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๘๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๘๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๘๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๘๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๘๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๘๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๘๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๘๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๘๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๙๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๙๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๙๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๙๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๙๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๙๕

เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนพนที
เด็กชายนพพล
เด็กหญิงพกาวรรณ
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสิริยา
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายสุธี
เด็กหญิงหัทฐญา
เด็กหญิงอัญชนา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายกิตติพัฒณ์
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงวารี
เด็กหญิงวิภา
เด็กชายธนา
เด็กชายรัชชานนท์
นายฤทธิชัย
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๙๖ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายกิตติศักดิ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๙๘ เด็กหญิงภัทรวดี
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๙๙ เด็กหญิงสุธิดาพร
อย ๒๔๒๖๓/๐๑๙๗

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๖๕

อย ๒๔๒๖๓/๐๑๗๔

เกิด

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

นีลดานุวงศ์
เกลี้ยงเกลา

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

วิเชียร
แสวงสุข
ประสงค์งาม
คำสอาด
อัปการ
ตราชู
ขอมีกลาง
ศิลารัตน์
ประนอม
ชาญเจริญ
หลักทอง
สุขะรัตน์
เทียนเทศ
เยี่ยมภพ
แก้วมณี
เฉลิมเกียรติศักดิ์
จตุพร
กล่อมฤทธิ์
เกิดห้างสูง
มั่นคง
กรอบจินดา
เจียงวิเสริฐ
พันธ์มนตรี
ช่างทอง

๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบางปะหัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดอินกัลยา
วัดทางกลาง
วัดทางกลาง
วัดทางกลาง
วัดทางกลาง
วัดโขดเขมาราม
วัดโขดเขมาราม
วัดโขดเขมาราม
วัดโขดเขมาราม
วัดโขดเขมาราม
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงทิพยนารี ฤทธิจันทร์
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๐๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๐๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๐๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๐๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๐๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๐๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๐๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๐๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๐๙
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๑๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๑๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๑๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๑๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๑๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๑๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๑๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๑๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๑๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๑๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๒๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๒๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๒๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๒๓

เด็กชายมณฑล
นางสาวชลธิชา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายธิติกร
เด็กชายพอเพียง
เด็กชายนำเพชร
เด็กชายพอเพียง
เด็กชายพันธกานต์
เด็กชายวิศิษฏ์
เด็กหญิงสุภาพิชญ์
นายจารุวัฒน์
เด็กชายฐณกร
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายธนัชชา
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงเนาวรี
เด็กชายวรเดช
นางสาวออรญา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายธีรเดช

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๒๔ เด็กหญิงพลอยไพลิน

เด็กหญิงมณฑิตา
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๒๖ เด็กชายสุพจษ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๒๗ เด็กชายอนาวิล
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๒๘ เด็กหญิงอนุธิดา
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๒๕

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๒๙ เด็กหญิงจันทร์สุธามาฑ

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๓๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๓๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๓๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๓๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๓๔

เด็กชายทรงกรด
เด็กชายทอบุญ
เด็กหญิงธิดามาศ
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กชายชวิน

วงษ์ประยูร
ตรีสุทธิ์
ริดเอี่ยม
ผาสุขโอษฐ์
บัวพันธ์
นุชแย้ม
ธรรมทาทอง
รุจิพัด
แก้วโย
ปานดำ
ทองเจริญผล
แก้วบุญมา
คงสำเร็จ
ไพโรจน์
มากบุญ
นาฮ่อม
มงคลสระ
โพธิศรี
ชัยลินลา
ทองยืน
ฉัตรบรรจง
สิงห์แก้ว
ศรีหงษ์
หนูจีนเส้ง
ประดิษฐ์ค่าย
เส็งเอี่ยม
นำทิพย์
วงค์คำแก้ว
กองคำ
ภิบาลทรัพย์
เจริญจิระวัฒน์
รุณจำรัส
ภูมิโคตร
ม่วงสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) วัดผึ่งแดด
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางเดื่อ
วัดบางเดื่อ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอุทัย
วัดโคกช้าง
๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอุทัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอุทัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอุทัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอุทัย
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอุทัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอุทัย
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุทัย
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอุทัย
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอุทัย
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอุทัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะแก
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก

๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะแก
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะแก
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะแก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะแก

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะแก
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะแก
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะแก
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะแก
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะแก

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะแก
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสะแก
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสะแก

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะแก
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะแก

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง

หมายเหตุ

วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดดอนหญ้านาง
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๓๕ เด็กหญิงวรรณวิษา
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๓๖

เด็กหญิงศศิธร

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๓๗ นางสาวณัฐภากัญญ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๓๘ เด็กชายนาคภฤทธิ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๓๙ เด็กหญิงเบญญาภา

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๔๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๔๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๔๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๔๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๔๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๔๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๔๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๔๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๔๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๔๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๕๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๕๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๕๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๕๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๕๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๕๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๕๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๕๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๕๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๕๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๖๐

เด็กชายปกรณ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสรชัช
เด็กชายสุรเชษฐ
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายทรงพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงนปภา
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงพอเพียง
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงกุศลิน
เด็กชายคณิสสร
เด็กชายชัยพร
เด็กหญิงณัฐการณ์
เด็กชายธเนศ

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๖๑ เด็กหญิงเบญญาภา
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๖๒ เด็กหญิงปานตะวัน
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๖๓

เด็กหญิงผุสดี

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๖๔ เด็กหญิงแพรวพรรณ
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๖๕

เด็กชายวงศธร

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๖๖ เด็กหญิงอุบลวรรณ

เด็กชายกันตวิชญ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๖๘ เด็กหญิงบุษยรัตน์
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๖๙ เด็กหญิงปพิชญา
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๖๗

นามสกุล
ใจอินทร์
ไตรพันธ์
พูลพิพัฒน์
ฤทธิชัย
ทองกลำ
ฉายรังสี
ประทุมทอง
แสนแพ
โสมนัส
ไกรขจร
บัวศรี
ทองกลำ
สิงห์ปอม
เพ็งจันทร์
โสมนัส
แสงอุทัย
ผลอินทร์
ธีระวาส
ปนกาศ
มากคง
ดอกม่วง
พงษ์โอสถ
โฉมเฉลา
สุกใส
กุมภีพงษ์
แจ่มสว่าง
สีเข้ม
พลายงาม
คงวิชัย
บัวยืน
กำเนิดสิงห์
เฉลิมพันธุ์
บัวอิ่มพันธุ์
ตุ้ยเต่น
วงษ์แก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร'
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนข่อย
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนข่อย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนข่อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนหญ้านาง
วัดดอนหญ้านาง
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดภาชี
วัดภาชี
วัดภาชี
วัดภาชี
วัดภาชี
วัดภาชี
วัดภาชี
วัดภาชี
วัดภาชี
วัดภาชี
วัดภาชี
วัดดอนหญ้านาง
วัดดอนหญ้านาง
วัดดอนหญ้านาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๗๐

เด็กหญิงกรวินธ์
เด็กหญิงณุชฐิตา
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงปยรัตน์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายวิษณุ
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กชายสรพงศ์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงภัครมัย
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายอลังกาล
เด็กหญิงฐิติรัตน์

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๗๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๗๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๗๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๗๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๗๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๗๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๗๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๗๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๗๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๘๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๘๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๘๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๘๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๘๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๘๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๘๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๘๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๘๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๘๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๙๐

อย ๒๔๒๖๓/๐๒๙๑ เด็กหญิงณัชญ์ชาภัสส์
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๙๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๙๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๙๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๙๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๙๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๙๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๙๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๒๙๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๐๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๐๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๐๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๐๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๐๔

เด็กชายธันวา
เด็กชายปฏิมากร
เด็กชายพงษ์ศิลา
เด็กหญิงมีสุข
เด็กหญิงยุวนันท์
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายสหรัถ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอภิกขณา
เด็กชายอมรทรัพย์
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายจตุพร
เด็กหญิงจันทิมา

นามสกุล
พุ่มเจริญ
จันอ่อน
มีธูป
พันธ์สวัสดิ์
มีธูป
รารามนัติ
ปนปน
จิตวรรณา
นวลลือชา
ศรีสมเชื้อ
พันธุ์เมต
คำภาพันธ์
ขำกลาง
นาดา
อันทระบุตร
ทองจำรูญ
ภูพวก
ปกษิณ
แก้วทอง
แจ่มสว่าง
ไพเราะ
บุณรัตพันธุ์
วงษ์จันทร์อ่อน
ฉุยเย
รอดศิริ
อุปสุข
รูปคุ้ม
กิจไร่
นำแก้ว
ใจเสงี่ยม
น้อยพินิจ
แสนกล้า
ภักดี
เสมอใจ
บุญแสงทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดระโสม
วัดระโสม
วัดระโสม
วัดระโสม
วัดระโสม
วัดระโสม
วัดมณฑลประสิทธิ์
วัดมณฑลประสิทธิ์
วัดมณฑลประสิทธิ์
วัดมณฑลประสิทธิ์
วัดมณฑลประสิทธิ์
วัดมณฑลประสิทธิ์
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๐๕

เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายชินภัทร
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงสรัญญา
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงตะวัน
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงนราพร
เด็กหญิงนำมนต์
เด็กหญิงบุษบา
เด็กหญิงเพียงพอ
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายศรัณย์
เด็กชายสุรศักดิ์

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๐๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๐๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๐๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๐๙
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๑๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๑๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๑๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๑๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๑๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๑๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๑๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๑๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๑๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๑๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๒๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๒๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๒๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๒๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๒๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๒๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๒๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๒๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๒๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๒๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๓๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๓๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๓๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๓๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๓๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๓๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๓๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๓๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๓๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๓๙

เด็กหญิงโสภิต
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงรัชนก
เด็กชายณรงศักดิ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายวรากร
เด็กชายพชร
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายเกียรติศักดิ์
นางสาวชลาภรณ์
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กหญิงวิมลรัตน์
เด็กชายทิวากร

นามสกุล
สิงห์วงศา
เผ่าเพ็ง
ปนสุวรรณ์
สว่างวงศ์
แสนรส
กำลังสอน
วงค์ภูธร
กำลังสอน
สนามยุทธ
เรณูรัตน์
ผิวผ่อง
ยิ้มเปนสุข
ทองไทย
กล่อมสุนทร
สนามเขตร์
สภาพโชติ
ฤทธิวงศ์
คุณุทัย
อิ่มพรรณ
สงวนทรัพย์
ขัติยะ
สืบบุญ
ปนทอง
เปลี่ยนกลิ่น
ตรีหลาบ
ขัติยะ
หะรีเมา
หาศาสตร์ศิลป
แก้วปญญา
สาริกัน
แจ้งมงคล
เลี่ยมอยู่
ลีแก้ว
สราญชื่น
ไชยมงคล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)์
๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๒๘๙)
โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๒๘๙)

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดสุทธาวาส
วัดสุทธาวาส
วัดใหม่หญ้าไทร
วัดใหม่หญ้าไทร
วัดใหม่หญ้าไทร
วัดใหม่หญ้าไทร
วัดใหม่หญ้าไทร
วัดใหม่หญ้าไทร
วัดอินทอารี
วัดอินทอารี
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน
วัดปทุมวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๔๐

เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายมนตรี
เด็กหญิงเหม่ย
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงธฐิวรรณ
เด็กหญิงนันท์นลิน
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงฟาอมร
เด็กหญิงมณฑา
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงสุภาพร

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๔๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๔๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๔๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๔๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๔๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๔๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๔๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๔๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๔๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๕๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๕๑

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๕๒ เด็กหญิงกนกวรรณ
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๕๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๕๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๕๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๕๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๕๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๕๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๕๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๖๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๖๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๖๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๖๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๖๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๖๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๖๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๖๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๖๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๖๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๗๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๗๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๗๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๗๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงมาริศสา
เด็กหญิงสุกัลยา
เด็กหญิงสุมิตตา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายปนพงศ์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงกนกรัตน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กชายปยะพงษ์
เด็กชายวันชัย
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายวรายุทธ

นามสกุล
นวลจันทร์
จิตรีเชื้อ
ชาวพม่า
เลอสวรรควารี
คงทรัพย์
ผ่องบุรุษ
ผลพิกุล
บุญชุ่ม
ล่วงลือ
ทัศวดี
จินดาวงษ์
แจ่มจำรูญ
ผ่องบุรุษ
บุญชุ่ม
ร่วมทอง
งามสอาด
ทองใย
สุขสมจิตร
ไตรอุโภค
อัฐนาค
โพธิ์บริสุทธิ์
การโสรส
ขันตรี
พัฒนวิเวก
เฉลิมประเทศ
ชัยประภา
จั่นบำรุง
เมืองสมบัติ
แซ่โง้ว
ภุกลิ่น
สุดฉาย
ลาระรมย์
จิตรา
เอกสนธิ
กิจสุขกาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปทุมวัน
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
วัดปทุมวัน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
วัดปทุมวัน
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
วัดลาดประทุมคงคาราม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
วัดลาดประทุมคงคาราม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
วัดลาดประทุมคงคาราม
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
วัดลาดประทุมคงคาราม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
วัดลาดประทุมคงคาราม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
วัดลาดประทุมคงคาราม
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
วัดลาดประทุมคงคาราม
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม
วัดลาดประทุมคงคาราม
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'์ วัดหลักชัย
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'์ วัดหลักชัย
๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวเวียง
วัดหัวเวียง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวเวียง
วัดหัวเวียง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวเวียง
วัดหัวเวียง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวเวียง
วัดหัวเวียง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวเวียง
วัดหัวเวียง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวเวียง
วัดหัวเวียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๗๕

เด็กชายธีรพันธ์
เด็กหญิงภาณุมาส
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายกัมพล
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายชรัตน์
เด็กชายชัยพร
เด็กชายเชษฐา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนากร
เด็กชายพัฒนพงศ์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรัชดา
เด็กหญิงวัณวิษา
เด็กชายวีรชัย
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสุภารัตน์
เด็กหญิงสุมนฑา
นายจีรพัทร์
นายชัยณรงค์
นายทศพล
นางสาวพัตรระกา
นางสาวศุทธิณี
นางสาวสุปราณี
เด็กชายไชยอนันต์
นายธานินทร์
เด็กชายโอฬาร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงพิมพ์นภา
เด็กชายกวีศักดิ์
เด็กชายชนะกานต์
เด็กหญิงพิรัชญา

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๗๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๗๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๗๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๗๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๘๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๘๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๘๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๘๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๘๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๘๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๘๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๘๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๘๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๘๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๓๙๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๙๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๙๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๙๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๙๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๙๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๙๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๙๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๙๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๓๙๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๔๐๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๐๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๐๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๐๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๐๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๐๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๐๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๐๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๐๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๐๙

นามสกุล
รุ่งเรือง
สายวัน
รุ่งเรือง
จุลวานิช
สัญญวี
ฉอ้อนโฉม
ธาราโภชน์
พิญญะชิต
มั่งมี
โพธิ์ร่ืน
การสมเนตร์
สุภาภาพ
ฉอ้อนโฉม
ผลสัตย์
กุลพญา
มั่งมี
ฉอ้อนโฉม
สาระกูล
นาคพงษ์
ทองหล่อ
เกตุวิทย์
ปริขัติ
ซ่อนกลิ่น
กลั่นกล้า
กลั่นกล้า
เพิ่มผล
นาคกระสันต์
อยู่ประสิทธิ์
แจ่มจ้า
บุญมี
ชมเชย
สุขสำราญ
อยู่ยืด
วันดี
สังฆะพรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหัวเวียง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหัวเวียง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหัวเวียง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางบาล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางบาล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางบาล
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางบาล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางบาล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางบาล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบางบาล
๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางบาล

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบางบาล

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบางบาล
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางบาล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางบาล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบางบาล
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบางบาล
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบางบาล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวเวียง
วัดหัวเวียง
วัดหัวเวียง
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดเจ้าเจ็ดใน
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อย ๒๔๒๖๓/๐๔๑๐

เด็กชายวายุ
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอัยราดา
เด็กหญิงกุญญาณัฐ
เด็กชายขวัญเมือง
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายนพรุจ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายศิริโชค
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงณัฐตชา
เด็กชายต้นกล้า
เด็กชายธรรมธัช
เด็กชายปนนวัฒน์
เด็กหญิงพัชญาภา
เด็กชายภานุกร

คนใหญ่
เกิดมงคล
ประดิษฐ์ประเสริฐ
อ้นอารี
กอฉลาด
เรืองนารี
ถนอมวงษ์
งานสันเทียะ
บุบผา
จันทรวิชิต
วรรณกลาง
พงพาน
เรืองพฤกษ์
คงทรัพย์
ชัยชนะ
สมกูล
อิสรานนท์
ประเสริฐชิด
โพธิ์ขาว
ยิ่งเจริญ
คุมรอบ
สุขภูมิ
พรมเขียว
ทะนุลักษ์
เพ็ชรนิล
สุขชูศรี
ตนเหี่ยม
คำลาด
ธรรมธนกร
บัวสำลี
สุธรรมมา
จันทลิฬา
สุขเพ็ชร์จะนี
เพ็ชรสูงเนิน
ผิวมา

อย ๒๔๒๖๓/๐๔๑๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๑๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๑๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๑๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๑๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๑๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๑๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๑๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๑๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๔๒๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๒๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๒๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๒๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๒๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๒๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๒๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๒๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๒๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๒๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๔๓๐ เด็กหญิงวิไลลักษณ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๓๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๓๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๓๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๓๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๓๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๓๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๓๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๓๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๓๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๔๔๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๔๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๔๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๔๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๔๔

เด็กหญิงสิริวรรณ
เด็กชายเอกพล
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายพงศ์เทพ
เด็กหญิงพรกนก
เด็กชายพรมงคล
เด็กชายภัคพล
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายมนัญชัย
เด็กหญิงรตา
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กชายวรเวท
เด็กชายวรายุส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบางบาล

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบางบาล
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบางบาล
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบางบาล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงวิรันดา จำปาทอง
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๔๖ เด็กชายศรายุทธ์ อำไพจิตร์
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๔๗ เด็กหญิงศศิกาญจณ์ นันทปกษ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๔๘ เด็กชายศักดา
วงค์ศรีทา
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๔๙ เด็กชายสหพล
วานมนตรี
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๕๐ เด็กชายสิทธิโชค เพิ่มภาค
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๕๑ เด็กหญิงสิริกัญญา มีรสสม
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๕๒ เด็กหญิงสิริมา
ศรีสุข
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๕๓ เด็กหญิงสุชานันท์ เอกสันฐาน
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๕๔ เด็กชายสุธิชัย
ราชเสวี
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๕๕ เด็กหญิงอรอุมา เกิดมาลัย
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๕๖ เด็กชายอัศวิน
ดาด้วง
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๕๗ นายสรณ์วริศ
ศิริบูรณ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๕๘ นางสาวสุนิตา
บุญกุศล
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๕๙ เด็กชายอัษฎาวุฒิ เล็บครุฑ
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๖๐ เด็กชายณัฐกานต์ ฆ้องดี
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๖๑ เด็กชายธีธัช
โคกอ่อน
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๖๒ เด็กชายวชิรวิชญ์ เทียมกลาง
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๖๓ เด็กชายณัฐพล
ศิลประดิษฐ
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๖๔ เด็กชายธีรยุทธ ยันทูล
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๖๕ เด็กหญิงรัชชนก เณรพงษ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๖๖ เด็กชายเจษฎา
เทียนดี
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๖๗ เด็กชายทักษ์ดนัย บาดกลาง
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๖๘ เด็กชายนาวิน
พันธุ์พวก
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๖๙ เด็กหญิงวรัญยา ชูแหวน
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๗๐ เด็กชายอนุวินท์ ปล้องคำ
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๗๑ เด็กชายดนุเดช กล้าหาญ
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๗๒ เด็กชายธนชาติ ดวงประทีป
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๗๓ เด็กชายธวัชชัย ประการ
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๗๔ เด็กชายปริภัทร ปานฉิม
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๗๕ นายวิรัตน์
สีโร
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๗๖ เด็กชายตะวัน
สายบัวงาม
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๗๗ เด็กชายเสรี
ไวยวุฒิ
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๗๘ เด็กหญิงจุฑามาศ เฉยชิด
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๗๙ เด็กชายนวพล
ซะพันธ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๔๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง

๑๐/๐๒/๒๕๑๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดใหม่สองห้อง
วัดใหม่สองห้อง
วัดใหม่สองห้อง
วัดใหม่สองห้อง
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๔๘๐

เด็กชายน้องท๊อป
เด็กหญิงรัตติการณ์
นายธนดล
เด็กหญิงนภัทรสร
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายนพดล
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงวรรณวิษา
เด็กหญิงสุรีวัลย์
เด็กชายออย
นางสาวสุฑารัตน์
เด็กชายกฤษฎิ์

อย ๒๔๒๖๓/๐๔๘๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๘๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๘๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๘๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๘๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๘๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๘๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๘๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๘๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๔๙๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๙๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๙๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๙๓

เด็กชายกฤษติพล
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๙๕ เด็กชายกีรติ
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๙๖ เด็กชายจิตติพัฒน์
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๙๗ เด็กหญิงจุฑารัตน์
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๙๔

อย ๒๔๒๖๓/๐๔๙๘ เด็กชายฉัตรชัยมงคล

เด็กชายฑศพร
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๐๐ เด็กชายณรงค์ศักดิ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๐๑ เด็กชายธนกร
อย ๒๔๒๖๓/๐๔๙๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๐๒ เด็กชายนนท์นิพัทธ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๐๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๐๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๐๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๐๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๐๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๐๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๐๙
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๑๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๑๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๑๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๑๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๑๔

เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนิศาชล
เด็กหญิงปานรดา
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงปยานุช
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กหญิงแพรววิภา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวิวรรธน์
เด็กหญิงศศิธร

นามสกุล
ช่างปน
รัตนสมบัติ
ธรรมดำเนิน
ขันธพงษ์
กิจจารักษ์
ชัยเดช
อยู่คงเมือง
บ่อสุวรรณ
ขันธวรรณา
ขันตี
สามารถ
ทรงจิตต์
บุญแก้ว
นิติสาพร
จิตใจกล้า
หิรัญโรจน์
ยงหนู
ไชยทา
พุทธประเสริฐ
ชาติชิงเชาว์
คล้ายท่าโรง
บุญจิตต์
เทพไทย
ศรีนำเงิน
บัวอ่อน
สุวรรณกิจ
จันทร์แดง
วัฒนสินพงษ์
เดชพันธ์
ศรีสำรวย
จันทวงษ์
กันธุระ
แก้วยะยศ
ไวยวุฒิ
รัตนประเสริฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๑๕

เด็กชายศิลา
เด็กหญิงสวิตตา
เด็กชายสองภาค
เด็กหญิงสิริรักษ์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอภิวัฒน์

คุ้มแก้ว
คงสุวรรณ์
เวชมะโน
สิงหนาท
เอมโอช
ผึ้งหลวง
เกษหอม
ไวยวงษ์
ข่ายเพชร
เข็มนาค
เอี่ยมพงษ์
รอดทรัพย์
ข้าวสำรอง
โพธินามรังษาสกุล
เฮ้าสา
เพ็ญสว่าง
เจริญฉิม
อาศัยสุข
ไหวไว
อนุวาลย์
มหึมา
โสมมูล
ทองประเสริฐ
หาสุนทรี
สุมานิก
ชัยโตษะ
แก้วใส
อุทัยวงษ์
ผาริการ
ปนทอง
ดีเจริญ
เสือศรี
ทองนพ
มณี
ชาวเรณู

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๑๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๑๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๑๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๑๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๒๐

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๒๑ เด็กหญิงแองเจลีน่า
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๒๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๒๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๒๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๒๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๒๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๒๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๒๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๒๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๓๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๓๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๓๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๓๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๓๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๓๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๓๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๓๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๓๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๓๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๔๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๔๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๔๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๔๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๔๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๔๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๔๖

เด็กชายวสวัตติ์
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กชายนที
เด็กชายพงศกร
เด็กชายบูรพา
เด็กชายเศรษฐพงศ์
เด็กชายสุวรรณภูมิ
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงปยวลี
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอินทิรา
นางสาวพรรณวษา
นางสาวอังคณา
นายกิตติโชติ
นายทวิภาค
นายธราดล
นางสาวธิติพร
นางสาวนิชฐรัชช์
นางสาวปาณิศา
นายภานุวัฒน์
นายเวธน์วศิน
เด็กชายอภิธาน
นางสาวอารยา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายจตุรภัทร

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๔๗ เด็กชายฉัตรบดินทร์

เด็กหญิงชนัญชิดา
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๔๙ เด็กหญิงชลดา
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๔๘

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๕๐

เด็กชายชัยวุฒิ
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงณิศากร
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนรบดี
เด็กชายนวพล
เด็กชายนิติภูมิ
เด็กหญิงนิรัชชา
เด็กชายบัณฑิต

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๕๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๕๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๕๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๕๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๕๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๕๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๕๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๕๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๕๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๖๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๖๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๖๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๖๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๖๔

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๖๕ เด็กหญิงบุษบาวรรณ
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๖๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๖๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๖๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๖๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๗๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๗๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๗๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๗๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๗๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๗๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๗๖

เด็กชายบูรพา
เด็กชายบูรพา
เด็กชายปรเมศ
เด็กชายปรเมศ
เด็กชายประกาศิต
เด็กหญิงปรีชญา
เด็กหญิงปวิตรา
เด็กชายปาราเมศ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพรทิพย์

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๗๗ เด็กหญิงพลอยพรรณ
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๗๘

เด็กชายพัทธดนย์

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๗๙ เด็กชายพิชชะญะพงษ์

เด็กหญิงพินัสดา
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๘๑ เด็กหญิงพิมพ์ชนก
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๘๐

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๘๒ เด็กชายพิสิฐธนโชค

เด็กชายพุฒิพงศ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๘๔ เด็กหญิงแพรวา
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๘๓

นามสกุล

บุญเลี้ยง
เงาศรี
หอมประเสริฐ
ไม้ทอง
สุขแจ่ม
เจียมอยู่
สุขพร้อม
วิกรัยเจริญ
อินบำรุง
เฉลยเกตุ
เอมโอฐ
จันทร์หอม
ดงภูบาล
พูลสมบัติ
พงษ์พราม
พลอยประดับ
ชาลวรางกูร
สุจันทรา
ทับสุวรรณ
สุคันธพฤกษ์
แสงเดช
แจ่มสีดา
บำรุงเอื้อ
พินิจรอบ
แสงชวลิต
ลาภเหลือ
กลมกล่อม
สูงศักดิ์
ดอกม่วง
ขนายงาม
อู่ทรัพย์
ศิริยศ
ปุณฑริกกุล
ศรีสมชัย
ข้าวสามรวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๘๕

เด็กชายภูมิพงษ์
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงลลิตภัทร
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงวราพร
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กชายวีระพัฒน์
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายสมาวิษฐ์
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุวิษิษฐ์
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายอัครดนัย

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๘๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๘๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๘๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๘๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๕๙๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๙๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๙๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๙๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๙๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๙๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๙๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๙๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๙๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๕๙๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๐๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๐๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๐๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๐๓

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๐๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๐๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๐๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๐๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๐๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๐๙
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๑๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๑๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๑๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๑๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๑๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๑๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๑๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๑๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๑๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๑๙

เด็กชายกีรติ
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายนาธาน
เด็กชายปฏิพัทธ์
เด็กชายวิทวัฒน์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายเอกลักษณ์
เด็กหญิงสิรินยา
เด็กชายนิพนธ์
เด็กชายธีรพล

นามสกุล
สว่างช่วง
ทาภักดี
มอญทวี
เชยชูเดช
อัตติบุตร
เหลาดี
เขียวหวาน
พันธ์ผูก
ชาลีวอน
อรุณแจ้ง
สุภัคคะ
โตสิงขร
ภู่แสนสอาด
ไชยนอก
หนองคาย
ผดุงแพทย์
ไวยพัฒน์
สมบัติพูนศิริ
จินนารักษ์
เพ็ชรเสือ
แสงสินไชย
เลิศฤทธิ์
สัมมาเพชร
รอดพ้น
กิตติศิลปกรชัย
เจริญนิจกาล
บุญลำ
แซ่เถา
อิ่มอาภา
เปาใจสุข
แก้วภักดี
เปาริก
เกษร
บวบจิตร์
ฉายสุวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดมหาพล
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราชบรรทม
วัดราษฎร์บำเพ็ญ
วัดโพธิ์ลำแพน

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงวรัญญา
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๒๑ เด็กชายนพรุจ
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๒๒ เด็กชายธนากร
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๒๓ เด็กชายอมรินทร์
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๒๐

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๒๔ เด็กชายบรรณสรณ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๒๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๒๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๒๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๒๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๒๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๓๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๓๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๓๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๓๓

เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงชลธิชา
นายภาณุพงศ์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนิชนันท์
เด็กชายภูเบศ
เด็กหญิงพรชิตา
นายธนพล
เด็กชายภีรภัทร

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๓๔ เด็กชายกอบเกียรติ
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๓๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๓๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๓๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๓๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๓๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๔๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๔๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๔๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๔๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๔๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๔๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๔๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๔๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๔๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๔๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๕๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๕๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๕๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๕๓

เด็กชายชลธาร
เด็กหญิงทิคำพร
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กหญิงพัดชา
เด็กชายภูวดล
นายวันชัย
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายสุรนาถ
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายณัฐพัฒน์
เด็กชายพรชัย
เด็กชายอานัฐ
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายวีระเดช
เด็กชายกีตพัฒน์
เด็กชายธีรยุทธ
เด็กชายยุทธนา
เด็กชายวรากร

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๕๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์

นามสกุล
ดิษฐสระ
ขันติวงค์
หนูพิน
ข่ายกระโทก
แสงราช
แสงรูจีย์
วาจาสัตย์
ไวยดารา
พงษ์ฉาย
ศรีมนตรี
ทุมรักษา
บุญเพิ่ม
ชมภูนุช
ประภาศรี
เอี่ยมสำอางค์
อยู่สอาด
ทองสวัสดิ์
สภาพการ
ดิเรกพันธ์
อาจหาญ
ขันธลักขณา
สนศิริ
สุริแสง
พลอยชื่นชม
ลับไธสง
อนุช
ทวนกระโทก
ธาราพัฒน์
เอี่ยมแก้ว
แจ่มแจ้ง
บุญเลี้ยง
ศรีเจริญ
ศรีสุข
นัยจิตร
เลื่อนลอย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) วัดโพธิ์ลำแพน

หมายเหตุ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

วัดเปรมประชากร
วัดเปรมประชากร
วัดเปรมประชากร
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดโคกทอง
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดลำตะเคียน
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๕๕

นางสาวญานิกา
เด็กชายชยางกูร
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธรรมสรณ์
เด็กชายธีรสิทธิ
เด็กชายนคเนศ
เด็กหญิงนำค้าง
นางสาวกันติญา
นางสาวฐนวรรณย์
เด็กชายชวัลวิทย์
เด็กชายณฐพล

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๕๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๕๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๕๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๕๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๖๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๖๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๖๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๖๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๖๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๖๕

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๖๖ เด็กชายเดชณรินทร์
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๖๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๖๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๖๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๗๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๗๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๗๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๗๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๗๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๗๕

เด็กชายธนาพล
เด็กชายธีระพล
เด็กหญิงนิษา
เด็กชายพีรพงศ์
นายภูวดล
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงกนกรัตน์
เด็กชายชาญชัย
เด็กชายอานนท์

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๗๖ เด็กหญิงกมลลักษณ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๗๗ เด็กหญิงกัญญาภัค
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๗๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๗๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๘๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๘๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๘๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๘๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๘๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๘๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๘๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๘๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๘๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๘๙

เด็กหญิงณัฎฐนิชา
เด็กชายณัฐชนนท์
เด็กหญิงณัฐนิดา
เด็กหญิงณัฐรัตน์
เด็กชายตติยะ
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงปภัสรา
เด็กหญิงปารณีย์
เด็กชายปยพล
เด็กหญิงพรทิพย์

นามสกุล
วสุนันต์
ปราบพยัคฆา
สุขแก่น
การบรรจง
ทองบุตร
พาสง่า
ปาดจักร์
พุทธพงษ์
วิไลรัตน์
จิตตคาม
โปร่งทอง
เริงธรรม
จิตรีไทย
คงเกษม
บุญรอด
ไตรปญญา
มากนวล
จิตรสุทธิญาณ
ชาญนอก
เรืองสว่าง
อมรเวช
ข่าขันมะลี
ตระกูลภูชัย
ตรีมงคล
ชะนะโรจน์
ทับยาง
ไตรสอดศรี
ทองอินทร์
กัลยา
บุญจง
ชัยชาญ
ผ่องศิริ
กริ่มใจ
จิตร์ชนบท
สุวรรณดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา

วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๙๐

เด็กหญิงพรวิภา
เด็กชายพลภัทร
เด็กหญิงพัชรกันย์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงเพ็ญสิริ
เด็กชายภัทรกร
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงรสรินทร์
เด็กหญิงศิริกานดา
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายอดิศักดิ์

อย ๒๔๒๖๓/๐๖๙๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๙๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๙๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๙๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๙๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๙๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๙๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๙๘

นามสกุล
เสมบำรุง
วงษ์เงิน
ไตรปญญา
สุขสนิท
ศรีสมบูรณ์
อินตา
ปาปะขี
หะรีเมา
งามบุญฤทธิ์

รามคุณ
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๐๐
บัวไชโย
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๐๑ เด็กชายอัครพล บัวศรี
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๐๒ นายนพดล
มะยมหวาน
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๐๓ นายพิสิฐพงค์
เศรษฐกิจ
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๐๔ เด็กชายสุริยะ
ใจแน่น
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๐๕ เด็กหญิงปริยฉัตร เชิงขุนทด
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๐๖ เด็กหญิงสุภัทรา ยิ่งนึก
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๐๗ นางสาวนันทิดา สมบัติ
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๐๘ เด็กชายบริณต์ปริยา ดีมี
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๐๙ นายชยพล
สำรวมจิตต์
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๑๐ นายภัทรพล
เนตรแสงสี
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๑๑ นายสมภพ
ธาตุจันทร์
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๑๒ นายเอกสิทธิ์
พิทักษ์ตระกูล
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๑๓ นายชัยธนัตถ์
มาฆทาน
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๑๔ นายธีรวัฒน์
ผุดผ่อง
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๑๕ นายสวิตต์
บุญวิทย์
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๑๖ นายสาริศ
ออมวิหาร
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๑๗ นายกฤษณัย
แสนศิริโรจน์
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๑๘ นายชัยรัตน
โพธิเล
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๑๙ นายธวัชชัย
แซ่ย่าง
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๒๐ นายพรเทพ
แสนรับศิล
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๒๑ นายยศภัทร
เชิดชม
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๒๒ นายสรวิศ
งามบุญฤทธิ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๒๓ นายสิทธิชัย
งามสมเกล้า
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๒๔ นายสุรดิษ
คิลี
อย ๒๔๒๖๓/๐๖๙๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสาคลีวิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสาคลีวิทยา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาคลีวิทยา

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสาคลีวิทยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง
๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดสามตุ่ม
วัดสามตุ่ม
วัดสามตุ่ม
วัดสามตุ่ม
วัดกลาง
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดขนอนใต้
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๒๕
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ศ. ๘
เลขที่
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๒๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๒๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๒๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๒๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๒๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๓๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๓๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๓๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๓๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๓๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๓๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๓๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๓๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๓๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๓๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๔๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๔๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๔๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๔๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๔๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๔๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๔๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๔๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๔๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๔๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๕๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๕๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๕๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๕๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๕๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๕๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๕๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๕๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๕๘

ชื่อ

นายอภิสิทธิ์
นายชนาณุวัฒน์
นายชนาธิป
นายดนุพร
เด็กชายธนดล
เด็กชายนนทกรณ์
นายปณณธร
เด็กหญิงมนัสนันท์
นายรังสิมันตุ์
นางสาวลลิตา
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายสิปปกร
นายอลงกรณ์
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายกฤติพัทธ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายณัฐพล
นายธนพันธุ์
เด็กชายธนากร
นายธีรเทพ
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงสรุตา
เด็กชายอนิรุต
เด็กชายคิมหันต์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนดล
เด็กชายนรบดี
เด็กชายพัฒนพล
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กชายวิชาญ
เด็กชายศิลา
เด็กชายศุภกิจ

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๕๙ เด็กชายกวินทรากรณ์

นามสกุล
บุญหลง
ขุมราชา
สำรวมจิตต์
โพธิ์เงิน
ขอพร
โกมล
ปทีปปาณี
สิริ
อ่อนบุญญะ
วิริวรรณ์
ผูกชอบ
กระจ่างสินธุ์
ทองบ่อ
ฤกษ์เมือง
ทองดอนโต
ขุนทอง
เรืองโรจน์แข
สิริ
พันธ์โนนงิ้ว
หามนตรี
แสงศรี
กันเกตุ
มงคล
กลิ่นสุข
จันทวุฒิ
แก้วมาเมือง
มีทรัพย์
ควรลับผล
ขุนทอง
บัวแก้ว
สมพงษ์
เกษตรสุขถาวร
ใจตรงกล้า
อุ่นยินดี
พุ่มพิกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดไม้รวก
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๖๐

เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายจิรพงษ์
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กหญิงบุณฑรี
เด็กชายปยสวัสดิ์
เด็กชายพลากร
เด็กหญิงกุลภรณ์
เด็กหญิงจารุกัญญ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนิศารัตน์
เด็กหญิงเนตรชนก
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงวรินทร
เด็กชายศุภวัทน์

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๖๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๖๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๖๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๖๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๖๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๖๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๖๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๖๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๖๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๗๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๗๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๗๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๗๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๗๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๗๕

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๗๖ นางสาวกัญญารัตน์
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๗๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๗๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๗๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๘๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๘๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๘๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๘๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๘๔

นางสาวกัญทิมา
นายกันตพงศ์
นางสาวกานต์ธิดา
นายธีรภัทร์
นายนวดล
นางสาวนำหนึ่ง
นางสาวเนตรนภัส
นางสาวเนตรนภา

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๘๕ นางสาวบุญธิกาญจน์
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๘๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๘๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๘๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๘๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๙๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๙๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๙๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๙๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๙๔

นายพชร
เด็กหญิงพรนภา
นางสาวพัชราพร
นางสาวแพรวา
นายภาณุ
นางสาวมัณฑนา
นางสาวลัชชา
นายวรธน
นางสาววรรณิภา

นามสกุล
แซ่เฮง
สันตรีเพ็ชร์
พัฒชะนะ
สมบุญ
สุขศิริดำรงศักดิ์
โสดา
กิ่งตาล
หอมทอง
เรืองประทีป
กิจวรรณี
ทองเพ็ญ
คำรพ
การีชิต
หินชูแก้ว
แซ่เตีย
แพ่งอำ
หาญไพรินทร์
พุทธิวัย
พงษ์แสวง
เชี่ยวชาญ
ใหญ่ยงค์
ยอดแก้ว
โค้ตัน
เอี่ยมละออ
อยู่ชมวงษ์
ศรีศักดา
พระลักษณ์
สาลีผล
นิลโหมด
ลอยลม
สุภาแดน
บุญเล็ก
ฉอ้อนโฉม
ธาราทรัพย์
ตรีสุทธิผล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๑๒/๑๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๑๔/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๙๕

นางสาววรลักษณ์
นางสาววิภารัตน์
นายศราวุฒิ
นางสาวศศิประภา
นางสาวสมใจ
นายสาทร
นางสาวสินิทรา
เด็กหญิงสุนิสา

อย ๒๔๒๖๓/๐๗๙๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๙๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๙๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๗๙๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๘๐๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๐๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๐๒

อย ๒๔๒๖๓/๐๘๐๓ นางสาวเสาวลักษณ์
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๐๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๐๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๐๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๐๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๐๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๐๙
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๑๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๑๑

นางสาวอรทัย
นายอรรถพล
นางสาวอริศรา
นางสาวอาทิตยา
เด็กชายชนากร
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงพิตาภรณ์

อย ๒๔๒๖๓/๐๘๑๒ เด็กหญิงพิมพ์กานต์
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๑๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๑๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๑๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๑๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๑๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๑๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๑๙

อย ๒๔๒๖๓/๐๘๒๐
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๒๑
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๒๒
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๒๓
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๒๔
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๒๕
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๒๖
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๒๗
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๒๘
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๒๙

นายศรัณย์
เด็กหญิงณัฐโกศล
เด็กชายอนุชิต
นางสาวกรพินธุ์
เด็กชายการันต์
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายภูวสิษฏ์
เด็กชายปรเมศ
เด็กหญิงพีรญา
เด็กชายพีรภาส
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวิชชากร
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายนราธร
เด็กชายธัชพงศ์

นามสกุล
บรมสถิตย์
ร่วมสมัคร
ภานุทัติ
ยามสุข
ธาราสุจริต
ทรัพย์ประกอบ
ภู่ประเสริฐ
วงศ์ษา
บุญช่วย
ญาธงไชย
สังกะเพศ
ทรัพย์สกุล
แพทย์จัตุรัส
เกตุสุภะ
อินคะเน
ยานะนา
ทองคำ
ศรีคำขลิบ
วิวัฒนาวิไล
เบ้านาวา
ศิริรัตน์
บุญเฟอง
มาลินันท์
ผลหมู่
ดีย่ิง
นามมัน
บุญกลำ
ปุริมายะตา
สุขขีไทย
ทนาไธสง
สีสวาท
สุดแก้ว
มงคลยุทธ
วงศ์อนันต์
เมธีพัชรพงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ วัดบ้านแพน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคานหาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคานหาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคานหาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคานหาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคานหาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคานหาม

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคานหาม
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนพุดซา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านข่อยโทน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเซนต์แมรี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเซนต์แมรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์แมรี

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเซนต์แมรี
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์แมรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดดอนพุทรา
วัดเสนานิมิต
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดบางนมโค
วัดบางนมโค
วัดบางนมโค
วัดบางนมโค
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

ทรงทิพย์
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๓๑ เด็กหญิงขวัญฤทัย พิณสา
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๓๒ เด็กชายดนุพร
ทองธานี
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๓๓ เด็กชายธีรพงศ์ จะต๋อ
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๓๔ เด็กชายนนทกร วงค์คำ
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๓๕ เด็กชายนภัสกร วิจารณ์ปรีชา
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๓๖ เด็กชายพุทธินันท์ สีหามาตร
อย ๒๔๒๖๓/๐๘๓๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) วัดบางนมโค

๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) วัดบางนมโค
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) วัดบางนมโค

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) วัดบางนมโค
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) วัดบางนมโค
๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) วัดบางนมโค
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) วัดบางนมโค

รับรองตามนี้
(พระเทพวิสุทธิโสภณ)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
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