ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ เอก (มัธยมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
ส่งสอบ ๑,๔๘๗ คน ขาดสอบ ๒๖๓ คน คงสอบ ๑,๒๒๔ คน สอบได้ ๗๐๕ คน สอบตก ๕๑๙ คน (๕๗.๖%)
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๐๑ เด็กหญิงณิชารีย์
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๐๒ เด็กหญิงกนกฉัตร
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๐๓ เด็กหญิงชลธิชา
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๐๔ เด็กหญิงสุกัญญา
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๐๕ เด็กหญิงอารัญญา
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๐๖ เด็กชายกฤษฎ์ติพิชญ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๐๗ เด็กหญิงกัญญาภัค
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๐๘ เด็กหญิงขวัญข้าว
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๐๙ เด็กหญิงชญาดา
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๑๐ เด็กหญิงชนันพร
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๑๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๑๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๑๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๑๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๑๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๑๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๑๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๑๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๑๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๒๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๒๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๒๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๒๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๒๔

เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงชุติพร
เด็กชายโชติชยุตม์
เด็กชายณฐพง
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายเดชาวัต
เด็กหญิงตาริยา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายธรรมพจน์

นามสกุล
สีดา
ราชมะโรง
รอดบุญเรือง
เบียนสูงเนิน
จิตต์กระจ่าง
ระหารไทย
อินทร์พรหม
จีระวัฒนะกุล
ออมสิน
ดำมี
ตรีมงคล
จันชัย
ธนะโชติ
มีคุณ
เครือศิลป
จือทรวง
มุ่งดี
ศรีวิชัย
จันทรสีดา
ฝมือสาร
ปนแก้ว
ขันธอุดม
สุขกอ
อึ้งเจริญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพนัญเชิง

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๒๕

เด็กหญิงนภสร
เด็กชายนรวิชญ์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายปณต
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายปาณชัย
เด็กหญิงปานิสรา
เด็กหญิงพัสวี
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภคพล
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูริต
เด็กหญิงวนัชพร

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๒๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๒๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๒๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๒๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๓๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๓๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๓๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๓๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๓๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๓๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๓๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๓๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๓๘

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๓๙ เด็กหญิงวรรณชนก

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๔๐ เด็กชายสมศักดิ์

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๔๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๔๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๔๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๔๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๔๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๔๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๔๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๔๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๔๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๕๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๕๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๕๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๕๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๕๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๕๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๕๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๕๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๕๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๕๙

เด็กชายอชิรวิทย์
เด็กชายกรรชัย
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายชนกันต์
เด็กชายชยพล
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายรณกร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงพัทรธารา
เด็กหญิงวิภาวินี
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงภัทรลดา
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กชายณที

นามสกุล
เหลือเกตุ
งามลักษณ์
รุ่งฟา
พนมพงษ์
พึ่งตระกูล
ศรีวิชัย
นิตะนิโรจน์
กลิ่นอังกาบ
พนมคำ
สุดลาภา
สุคนธประดิษฐ
ชัยชะนะ
รักวรนิต
พุทธาสมศรี
ศิริทรัพย์สถิตย์
แก้วเตือนจิตร
พุ่มพฤกษ์
สุขเกษม
พัวพันธ์พงษ์
ปองเสงี่ยม
ถนอมชื่อ
โรบินสัน
แก้วเตือนจิตร
ชูตระกูล
นาคประเสริฐ
ช่วยท่าศักดิ์
รัตนวงษ์
จันทร์พุ่ม
สตาภิรมย์
กุลศักดิ์
วัตตา
กลิ่นหอม
สมพงษ์เกิด
คำไพร
หยดย้อย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประตูชัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน
วัดญาณเสน

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๖๐ เด็กหญิงสาธิมา
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๖๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๖๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๖๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๖๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๖๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๖๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๖๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๖๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๖๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๗๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๗๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๗๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๗๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๗๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๗๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๗๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๗๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๗๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๗๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๘๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๘๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๘๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๘๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๘๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๘๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๘๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๘๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๘๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๘๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๙๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๙๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๙๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๙๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๙๔

เด็กหญิงสุชญา
เด็กชายกฤติ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายทิวากร
เด็กชายธนะวัฒน์
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายปารมี
เด็กหญิงปน
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายภูวดล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงรัตนพิตา
เด็กหญิงลูกปลา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวรเพชร
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายวีรเทพ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายสุรธัช
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอรรถภูมิ
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายออมสิน

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เทียนขุนทด
ต่วนชะเอม
อัศวธีระนันท์
แก้วกล้า
ปนสัมฤทธิ์
แตงทอง
หวังแววกลาง
เผือกสะอาด
อัมรานนท์
งามดี
ขันธกมล
ศิลารัมย์
สัญญะศิลป
ชินจันทึก
แซ่ต้ัง
ขันสัมฤทธิ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนประตูชัย

ปองเทพ
เทมี
จำปา
เข็มนาค
เจริญ
เจริญลาภ
ทองปาน
ทันประโยชน์
ศรีสวัสดิ์
ไกรสุขุม
ไกรเพชร
มุขสิงห์
คุปต์ชนันท์
เหมือนลา
รุจิโชค
ประจันกลาง
ไวยภาคา
แสงซื่อ
ยินดีวิทย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประตูชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๙๕

เด็กหญิงอัญชัญ
เด็กชายอาณัติ
เด็กชายอิสรา
เด็กชายเอกรักษ์
เด็กชายกมลภพ
เด็กชายกฤตกร
เด็กหญิงกิระติกา
เด็กชายจักรพงศ์
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายชิดธวัช
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กชายธนชาติ
เด็กหญิงธนัชญา
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายนิพนธ์

อย ๒๖๒๖๓/๐๐๙๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๙๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๙๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๐๙๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๐๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๐๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๐๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๐๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๐๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๐๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๐๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๐๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๐๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๐๙
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๑๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๑๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๑๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๑๓

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๑๔ เด็กหญิงปรัชยาภรณ์

เด็กชายปริชญา
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๑๖ เด็กหญิงปยนุช
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๑๕

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๑๗ เด็กหญิงพรรณภักษา

เด็กหญิงพัชราภา
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๑๙ เด็กหญิงเพชรรัตน
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๒๐ เด็กชายภูมิพัฒน์
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๒๑ เด็กชายมงคล
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๑๘

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๒๒ เด็กชายรัฐธรรมนูญ
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๒๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๒๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๒๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๒๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๒๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๒๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๒๙

เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอิศรา
เด็กหญิงกรรณิภา
เด็กชายกัมลาส
เด็กชายจตรุพร

นามสกุล
เทียนทอง
แสงเสงี่ยม
สุนทรานนท์
ภูสมนึก
คงสมกาย
หอมสุข
สีสมุทร์
พรหมปญญา
พวงพันธ์
สมวงษ์
อบรมศิลป
นาคปด
โฉมยงค์
บุญรอด
ศิลาอาสน์
คงเสมา
ไวยลาพี
รื่นบุตร
ปททุมมี
วงพิมล
เสือกล้า
ปูนนิล
ขาวดี
รอดโต
น่วมนุ่ม
เปาริก
ทิมเจริญ
อิ่มไคล้
บุตรพยาสาร
ธรรมพร
ลาภนิล
โตตามวงษ์
ขันธกร
เทียนนุช
ม่วงคราม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๓๐

เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กหญิงนรฎา
เด็กชายนราทร
เด็กชายประมุข
เด็กหญิงปริยฉัตร
เด็กชายปาริชาติ
เด็กชายปยภัทร
เด็กหญิงปุณญาพร
เด็กชายพงศ์พิชา
เด็กหญิงพลูธยา

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๓๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๓๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๓๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๓๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๓๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๓๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๓๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๓๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๓๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๔๐ เด็กหญิงพัชราภรณ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๔๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๔๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๔๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๔๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๔๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๔๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๔๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๔๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๔๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๕๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๕๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๕๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๕๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๕๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๕๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๕๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๕๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๕๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๕๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๖๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๖๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๖๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๖๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๖๔

เด็กหญิงพิมลภัส
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงมนัชญา
เด็กหญิงรัตติมา
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายวีรกร
เด็กชายวีรเทพ
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงสมฤดี
เด็กหญิงสาลินี
เด็กหญิงสิฏฐิณิศา
เด็กหญิงสุธารินี
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอริสา
เด็กหญิงอิสรา
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงกฏชกร
เด็กหญิงขณิษฐา
เด็กชายจิรัฐกาล
เด็กชายเฉลิมพร
เด็กหญิงชาคริยา

นามสกุล

อุบลโพธิ์
ใจปญญา
ประจันกลาง
จิรปติสัจจะ
ขันธกร
เหมือนใจนึก
พวงมาลา
ตรีวุธ
คลังสูงเนิน
พึ่งประยูร
ศรีสมสุข
เค้านา
จิตต์กระจ่าง
ดวงสุวรรณ์
ทองสกล
โภคโพธิ์ใคร
แสงหล้า
อบรมศิลป
โพธิราช
พินโน
มั่งมูล
ศรีคราม
พวงพันธ์
จันทรวิทิตย์
นิเวศ
จำปาขาว
ศรีสวัสดิ์
พรมโสภา
ปานดี
วิเศษนันท์
สุขเวที
เชิดชู
สัญญโรจน์
สุทธิวงษ์
ปล้องทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๖๕

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธรรมปพน
เด็กหญิงบุณยนุช
เด็กหญิงปนัทดา
เด็กชายปอน
เด็กหญิงยุพาดี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอริยา
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายพรธาดา

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๖๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๖๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๖๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๖๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๗๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๗๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๗๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๗๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๗๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๗๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๗๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๗๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๗๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๗๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๘๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๘๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๘๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๘๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๘๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๘๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๘๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๘๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๘๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๘๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๑๙๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๙๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๙๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๙๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๙๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๙๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๙๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๙๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๙๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๑๙๙

นามสกุล

บริบูรณ์
ชัยสุรสินทวี
ทองนพคุณ
ภู่เสวก
ขาวล้วน
บุญมาสมบูรณ์
ประทุมเขตร์
ธรรมมา
มโนแจ่ม
เรืองสุข
มังศรี
จิตรฉำ
พานทองคำ
เด็กหญิงพิชญานันท์ น้อยอ่อนโพธิ์
เด็กหญิงพิชรดา ดอกกุหลาบ
เด็กหญิงสุธิดา มีสินกิจ
นางสาวสุนิสา
คมกรด
เด็กหญิงกนกภรณ์ คชบรรดิษฐ์
เด็กชายพัชฏะ ห่อทอง
เด็กชายปรเมศ ผลเวช
เด็กชายสิริโชติ ผลโภค
เด็กชายเอนกพงษ์ กลิ่นชาวนา
เด็กหญิงปนัดดา เฉลยทัศน์
เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์เขียว
เด็กหญิงพรรษา ญาณไชย
เด็กชายกิติศักดิ์ พิมสวัสดิ์
เด็กชายณภัทร เอี่ยมตระกูล
เด็กชายภูวนาถ มหาวัตร
เด็กชายกฤษณะ ตุ้มทอง
เด็กชายชัยวุฒิ พรมรอด
เด็กชายภัทร์ชรพงษ์ ภู่ระย้า
เด็กชายธรรมลักษณ์ บุญธรรม
เด็กชายมงคล
เฉลยกลิ่น
เด็กหญิงพรรณวรินทร์ ฤทธา
เด็กหญิงบุญญา หาสมบูรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระญาติการาม

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระญาติการาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอโยธยา
วัดอโยธยา
วัดอโยธยา
วัดอโยธยา
วัดอโยธยา
วัดอโยธยา
วัดอโยธยา
วัดคลองบุญ
วัดคลองบุญ
วัดคลองบุญ
วัดบางสงบ
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
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ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๒๐๐ เด็กหญิงอินทิรา
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๐๑ เด็กหญิงกิตติวรรณ
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๐๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๐๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๐๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๐๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๐๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๐๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๐๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๐๙
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๑๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๑๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๑๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๑๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๑๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๑๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๑๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๑๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๑๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๑๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๒๒๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๒๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๒๒

เด็กหญิงธิดากร
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กชายราชัญ
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงธีรยา
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายสิริพงศ์
เด็กชายสายชล
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายทศพร
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กชายนิวัฒน์
เด็กชายออมสิน
เด็กหญิงปนัดดา
นายยงยศ

อย ๒๖๒๖๓/๐๒๒๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๒๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๒๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๒๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๒๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๒๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๒๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๒๓๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๓๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๓๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๓๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๓๔

เด็กหญิงพิมญาดา
เด็กหญิงภัสสร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงวรารมย์
เด็กชายสิทธิวัตร
เด็กหญิงศรินญา
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายอดิรุจ
เด็กชายกวินภพ
เด็กชายกิตติธัช
เด็กหญิงณัฐนภัทร

นามสกุล
แถลงกิจ
ชุ่มอ่วม
ผลทิพย์
บุญผึ้ง
ผลชาติ
ผลเวช
เฉลิมศักดิ์
ผลเนตร
คำนวนศักดิ์
ผลชล
ผลชาติ
ภักดีหุ่น
ชัยพฤกษ์
สมุทรประภูติ
หงษ์สกุล
หิรัญวงษ์
จิตตะเสวี
คำทัศน์
โพธิติยานนท์
สุลัยมาลย์
หวังนิเวศน์กุล
คล้ายบุรี
ขำกัน
ท้าวรีย์
เอกทรัพย์
เผ่าพยัคฆ์
พันธุ์พูล
ซาไพโรจน์
แสงสอาด
โพธิ์สุวรรณ
ฮวดชิด
งามยิ่ง
นงค์วิหก
โพธิ์ไกร
อินทสร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
วัดโพธิ์ประสิทธิ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ วัดเทพสุวรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ วัดเทพสุวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา

วัดเทพสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดเทพสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดเทพสุวรรณ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดเทพสุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดเทพสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดเทพสุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ วัดสุวรรณเจดีย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล วัดไม้รวก
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๒๑
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นามสกุล

เด็กหญิงมริศรา ศักดิ์สงวน
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๓๖ เด็กหญิงสุวิมลรัตน์ ขาวเหลือง
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๓๗ เด็กหญิงกนกวรรณ พันธ์ใย
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๓๘ เด็กหญิงชนิตา
แจ่มสาคร
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๓๙ เด็กหญิงญาดา
วงษ์ละคร
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๔๐ เด็กชายนัฐพงษ์ อินทรศร
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๔๑ เด็กชายพชร
แคฝอย
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๔๒ เด็กชายศรราม
จำปากร
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๔๓ เด็กชายสิทธิพล ทิมขาว
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๔๔ เด็กหญิงสุภนิดา ประกอบพร
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๔๕ เด็กหญิงวรฤทัย ชูน้อย
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๔๖ เด็กหญิงกนกกร นิลเพชร
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๔๗ เด็กชายกิตติ
กุหลาบเพ็ชร
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๔๘ เด็กหญิงจีรพรรณ ด้วงโต
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๔๙ เด็กชายชิษณุพงศ์ ทองไทย
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๕๐ เด็กหญิงปญญารัตน์ รุจิหาญ
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๕๑ เด็กหญิงพัชรินทร์ แสงดาว
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๕๒ เด็กชายภูมิรพี
เกิดศิริ
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๕๓ เด็กหญิงมนัสญา สุ่มมาตร์
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๕๔ เด็กชายรัชชานนท์ สิงห์เผือก
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๕๕ เด็กชายรัฐธรรมนูญ ดอนเหลือม
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๕๖ เด็กหญิงสิริพร
พึ่งวงษ์ญาติ
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๕๗ เด็กชายธนรรณนพ ใจคง
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๕๘ เด็กชายพัฒนายุ ประเสริฐวงษ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๕๙ เด็กชายวายุ
อุทัย
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๖๐ เด็กชายศตวรรษ อาดน้อย
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๖๑ เด็กชายอภิสิทธิ์ กำแหงนา
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๖๒ เด็กหญิงออรยา แสนโอย
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๖๓ เด็กหญิงกัณฑิมา พยัฆเกรง
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๖๔ เด็กชายเพชร
พันแก่น
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๖๕ เด็กชายวีรพงค์ พยัฆเกรง
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๖๖ เด็กชายวรรณชัย ผดุงขันธุ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๖๗ เด็กหญิงวิรัติญา เพ็ชรนิล
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๖๘ เด็กหญิงนัยนา
ครองร่มโพธิ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๖๙ เด็กหญิงเบญจมาศ โพธิ์ศรี
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๓๕

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางคุ่ม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนางคุ่ม

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบางปะหัน
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบางปะหัน

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปะหัน
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปะหัน
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปะหัน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบางปะหัน

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบางปะหัน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปะหัน
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบางปะหัน

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปะหัน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางปะหัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอุทัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอุทัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดอินกัลยา
วัดอินกัลยา
วัดอินกัลยา
วัดอินกัลยา
วัดอินกัลยา
วัดอินกัลยา
วัดอินกัลยา
วัดอินกัลยา
วัดอินกัลยา
วัดอินกัลยา
วัดอินกัลยา
วัดทางกลาง
วัดทางกลาง
วัดทางกลาง
วัดทางกลาง
วัดทางกลาง
วัดทางกลาง
วัดทางกลาง
วัดทางกลาง
วัดทางกลาง
วัดโขดเขมาราม
วัดโขดเขมาราม
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

หงษ์เวียงจันทร์
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๗๑
อาจเลี้ยง
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๗๒
บุญอบรม
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๗๓
มาลาเหลือง
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๗๔
เพชรมณี
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๗๕
คงเจริญถิ่น
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๗๖ เด็กหญิงตรียาภรณ์ มหาชัย
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๗๗ เด็กหญิงเบญญาภา แจ่มจำรุณ
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๗๘ เด็กหญิงวาสินี
สุขมังษา
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๗๙ เด็กหญิงวีรดา
พหลวัฒน์
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๘๐ เด็กหญิงวันดี
คงบุตร์
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๘๑ เด็กหญิงทิพย์เกษร ทางาม
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๘๒ เด็กหญิงอรษา
ทองแท้
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๘๓ เด็กชายกรกฎ
ฆ้องแก้ว
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๘๔ เด็กชายนัฐพงศ์ รามวงค์
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๘๕ เด็กชายรัชพล
กายสิทธิ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๘๖ เด็กหญิงดนยา
โปะขันที
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๘๗ เด็กหญิงชลิดา
พลตื้อ
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๘๘ เด็กชายเขมทัต จันทรโชติ
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๘๙ เด็กหญิงขนิษฐา เรือนทอง
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๙๐ เด็กชายจตุพร
กล่อมสุนทร
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๙๑ เด็กหญิงจิรนันท์ ชวดใจ
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๙๒ เด็กหญิงฐิติมา
ภัทรธัญญา
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๙๓ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ อนันตกูล
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๙๔ เด็กหญิงณัฐณิชา นุ่มอยู่
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๙๕ เด็กชายธนพงษ์ ปรัชญานฤมิต
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๙๖ เด็กหญิงปรานี
นาคชุ่ม
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๙๗ เด็กชายปรีชา
นำทรัพย์
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๙๘ เด็กหญิงปวีณา แช่มช้อย
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๙๙ เด็กชายพชรพล กำลังวุฒิ
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๐๐ เด็กหญิงพรทิพย์ เนตรวิจิตร์
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๐๑ เด็กหญิงพัชรพร สภาพสาร
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๐๒ เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ดกงาม
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๐๓ นางสาวภัคจิรา จำลองพันธ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๐๔ เด็กชายภานุวัฒน์ มะลิซ้อน
อย ๒๖๒๖๓/๐๒๗๐

เด็กชายกิตติพิชญ์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงณัฎฐณิชา
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงปรายฝน
เด็กหญิงณัฐพร

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
๐๓/๑๒/๒๕๔๘
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

๒๕/๐๘/๒๕๕๐
๒๗/๐๗/๒๕๕๐
๑๔/๐๘/๒๕๕๐
๒๖/๐๔/๒๕๕๑
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
๑๖/๑๐/๒๕๔๘
๑๗/๑๒/๒๕๔๙

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

วัดอุทัย
โรงเรียนวัดสะแก
วัดสะแก
โรงเรียนวัดสะแก
วัดสะแก
โรงเรียนวัดสะแก
วัดสะแก
โรงเรียนวัดสะแก
วัดสะแก
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
วัดภาชี
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
วัดภาชี
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
วัดภาชี
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
วัดภาชี
โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
วัดภาชี
โรงเรียนวัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร' วัดพระแก้ว
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วัดมณฑลประสิทธิ์
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วัดมณฑลประสิทธิ์
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วัดมณฑลประสิทธิ์
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วัดมณฑลประสิทธิ์
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วัดมณฑลประสิทธิ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีประชา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

วัดพะยอม
วัดพะยอม
วัดศรีประชา
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช
วัดจักราช

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๐๕

เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กชายรัชภูมิ
เด็กชายรัฐพล
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงสิริกัลยา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายอนุศิษฎ์

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๐๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๐๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๐๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๐๙
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๑๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๑๑

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๑๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๑๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๑๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๑๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๑๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๑๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๑๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๑๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๒๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๒๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๒๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๒๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๒๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๒๕

เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายผืนนำ
เด็กหญิงณัฐนันท์
เด็กหญิงเกศินี
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงนธาทิพย์
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงวินตา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายธีระ
เด็กหญิงทักษิณา
เด็กชายภาณุวัฒน์

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๒๖ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๒๗ เด็กหญิงประกายกานต์
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๒๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๒๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๓๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๓๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๓๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๓๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๓๔

เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายชินวัตน์
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงปานระพี
เด็กหญิงเพชรา

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๓๕ เด็กหญิงกนกกาญจน์

เด็กหญิงพรพรรณ
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๓๗ เด็กชายภูวดล
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๓๘ เด็กหญิงวนัสนัน
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๓๙ เด็กหญิงวันวิสา
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๓๖

นามสกุล
รอบรู้
ผาสุขพักตร์
สท้านโยธิน
กำลังเดช
คำเรือน
กล่อมฤกษ์
วงษ์สำริตย์
สืบบุญ
หงษ์โต
กลิ่นบำรุง
ดอกไม้
แซ่ล้ิม
ศรีละไม
ธัญญาวุฒิ
ภู่สว่าง
พูนเพชร
แสงมาน
พิมพ์ศรี
แจ้งสว่าง
สุขสมจิต
ไทยประกอบ
ทรัพย์สิน
ปานสมเพียร
พึ่งลิ
ทรงขจร
ศาสตร์สมบูรณ์
ราศรีแก้ว
ทองงาม
จิตตรีรมย์
คนหาญ
กิจผ่องศรี
เกตุสวัสดิ์
การสมชน
สกุลวิกรานต์
สุขแพทย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

วัดจักราช
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
วัดจักราช
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
วัดจักราช
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
วัดจักราช
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
วัดจักราช
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
วัดจักราช
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
วัดจักราช
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)์ วัดใหม่หญ้าไทร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ)์ วัดใหม่หญ้าไทร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๒๘๙) วัดอินทอารี
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
วัดปทุมวัน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
วัดตรีพาราสีมาเขต
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต
วัดตรีพาราสีมาเขต
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคู้สลอด
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
วัดโสภณเจติการาม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
๐๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๔๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๔๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๔๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๔๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๔๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๔๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๔๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๔๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๔๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๔๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๕๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๕๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๕๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๕๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๕๔

ชื่อ

เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงปณิสตา
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงดากานดา
เด็กชายเตวิตธ์
เด็กหญิงทรรศิกา
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงพิมชนก
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กหญิงวสุรมย์
เด็กหญิงสุรีรัตน์
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงชนันภรณ์
เด็กชายภานุพงค์

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๕๕ เด็กหญิงกนกกาญจ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๕๖ เด็กชายณรงค์ศักดิ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๕๗

นายธนะรักษ์

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๕๘ นางสาวนภัสวรรรณ
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๕๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๖๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๖๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๖๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๖๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๖๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๖๕

นางสาวอภัสรา
นางสาวกีรติยา
นางสาวสุทธิดา
เด็กหญิงเกศรา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงธณัญญา
เด็กชายณัฐดนัย

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๖๖ เด็กหญิงทิฆัมพรรณ
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๖๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๖๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๖๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๗๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๗๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๗๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๗๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๗๔

เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงธิตินันท์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กชายกล้ารบ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายตะวันฉาย

นามสกุล
บุญมี
แสงสว่าง
สุขเกษม
เปยมมนัส
บุบผา
เห็นงาม
ธะนะสนธิ
รวงผึ้ง
ไตรศักดิ์ศรี
ทรงงาม
มิตร์เทวิน
เกษลักษณ์
เรืองประยูร
ทรัพย์จำนงค์
พยุงแก้ว
นภาดล
โพธิ์ชัยกุล
ควรสถาน
เรืองฤทธิ์
อัคศรี
จันท์คง
เฉยช้า
เถื่อนสมบูรณ์
เถื่อนสมบูรณ์
ควรสถาน
บุญมี
จันทะวงษ์
ขจรเดช
กิจชูศรี
อุไรพันธ์
พรมโสภา
วงษ์พิทักษ์
แย้มเกษร
เล่ห์ลักษ์
ทองสุทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไชยภูมิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไชยภูมิ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไชยภูมิ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไชยภูมิ

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยภูมิ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยภูมิ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปนแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปนแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปนแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปนแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปนแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางบาล
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางบาล
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางบาล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางบาล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางบาล

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางบาล

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางบาล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางบาล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
วัดปนแก้ว
วัดปนแก้ว
วัดปนแก้ว
วัดปนแก้ว
วัดปนแก้ว
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๗๕

เด็กหญิงนริญญา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายรัฐภูมิ
นางสาวสโรชา
นางสาวนวรัตน์
เด็กชายณัฐพล
นายทรงวุฒิ
นางสาวธิดารัตน์
เด็กชายกิตติพศ
เด็กชายกิตติศักดิ์

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๗๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๗๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๗๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๗๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๘๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๘๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๘๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๘๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๘๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๘๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๘๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๘๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๘๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๘๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๙๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายเตวิทย์
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงเยาวภา
เด็กหญิงรพีภรณ์
เด็กหญิงอทิวราห์
เด็กชายอภิสิทธิ์

อย ๒๖๒๖๓/๐๓๙๒ เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๙๓ เด็กหญิงเบญญาภา
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๙๔ เด็กหญิงประภาพร
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๙๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๙๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๙๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๙๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๓๙๙

เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงสุนิศา
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายอภิสิทธิ์

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๐๐ เด็กหญิงกนกวรรณ
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๐๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๐๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๐๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๐๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๐๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๐๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๐๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๐๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๐๙

เด็กหญิงจุฑามาศ
นายกรกฎ
นางสาวธวัลรัตน์
นางสาวธิตยา
นายนนทนัตถ์
นางสาวพรัชรินทร์
นางสาววิจิตรา
นายณัฐวุฒิ
นางสาวเปมิกา

นามสกุล
ภูมิอินทร์
พิมราช
ประดับศรี
อินทอง
สายวงศ์สอน
กำพร้า
วะราสิน
แย้มละม้าย
เชื้อแพทย์
พงษ์มณี
สุขแสง
วัฒกี
แช่มช้อย
เกตุวร
พุกมาก
พิมพ์สุวรรณ์
วิเศษโวหาร
จีบหมวก
สลักจิตร
เกียรตินิยกฤต
รัมมะเอ็จ
เอียงสันเทียะ
สร้อยศรี
ทองพิศาล
อิ่มจันทร์
อินทร์สำราญ
รักบุญ
ชมชี
สิงห์สุวรรณ
พวงเงิน
กีตา
ขาวเนตร
แจ้งเจริญ
จันทร์ทำ
ผึ้งทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๑๐

นายพีรวิทย์
นางสาวสุดารัตน์
นายอดิเทพ
เด็กชายคณาธิป
เด็กหญิงจิตติมา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงชนิภรณ์
เด็กชายดนัย
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงพัดพิมณ
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงสุชานรี
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงณัฐสุดา
เด็กชายธนากร
เด็กชายประติวัตน์
เด็กชายพรพงษ์
เด็กหญิงเพรชรัตน์
เด็กหญิงวรรณิศา
เด็กหญิงธนิตา

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๑๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๑๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๑๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๑๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๑๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๑๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๑๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๑๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๑๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๒๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๒๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๒๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๒๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๒๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๒๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๒๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๒๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๒๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๒๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๓๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๓๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๓๒

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๓๓ เด็กหญิงแพรวพรรณ
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๓๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๓๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๓๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๓๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๓๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๓๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๔๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๔๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๔๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๔๓

เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงสวิตตา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกิตติ
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงมุกดา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายอนุวัฒน์

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๔๔ เด็กหญิงกนกวรรณ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ชินอ่อน
สิงห์จุไร
เบ็ญพาด
เกิดภักดี
ศรีสวัสดิ์
ขำศรี
วัตตะตุ้น
สิงห์วี
กลิ่นธูป
มณเฑียร
ร่มโพภักดิ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

ดวงเทียน
อุ่นเรือน
ดีสุระกุล
ชงัด
ธาระงาม
พงษ์สุด
โดดจรูญ
ไกรวิจิตร
ปนโพธิ์
แม้นทอง
วรรณศิริ
จันธิวงค์
ท่าทราย
ภูงามเขียว
ภูมิไผ่
ถึงพร้อม
เกษตรภิบาล
ฤทธินัย
สุขคุณี
ประดับญาติ
สรสนิท
อุดมศิลป
ไกรเดช
ละหินดาน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดสุวรรณดาราราม
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๔๕

เด็กหญิงชลิดา
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กหญิงนฤภา
เด็กหญิงวันทนีย์
เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงสรัญญ่า
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงกันติชา
เด็กหญิงกันยิกา
เด็กหญิงจิรวดี
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กชายธีระพัฒน์
เด็กชายภูผา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงจณิสตา
เด็กหญิงนำอิง
เด็กหญิงวิสมล
เด็กหญิงณัฏฐิกา
เด็กชายปริญญา
เด็กหญิงปยดา
เด็กชายเปรมจิต
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวรางคนา
เด็กหญิงสุวีรยา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงสุดาพร

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๔๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๔๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๔๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๔๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๕๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๕๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๕๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๕๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๕๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๕๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๕๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๕๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๕๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๕๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๖๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๖๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๖๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๖๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๖๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๖๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๖๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๖๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๖๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๖๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๗๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๗๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๗๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๗๓

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๗๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๗๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๗๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๗๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๗๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๗๙

เด็กหญิงณฐนนท์
เด็กหญิงนัชชา
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายภานุพงศ์

นามสกุล
สุขสำราญ
เปลี่ยนประไพ
มีคุณ
ธงไชย
สว่างอารมย์
สรสนิท
หากลิ่นดี
จอมฟา
ปรีเปรม
ปรีเปรม
ภู่มาลี
บุญไพโรจน์
งามสมเสพ
เกิดกรุง
ทวีศิลป
สนธิพันธ์
กองสงฆ์
กันหะคุณ
กลำเจริญ
พุ่มวันเพ็ญ
ศาสตร์ศิริ
จันตรีสุคนธ์
พระครูถิน
ชัยโชติธรนันท์
วิจิตรหงษ์
รอดตะเภา
ชูตานนท์
ล้อมสำโรง
แนวสุพล
มั่งมา
แก้วกุด่ัน
ลิพันธ์
อยู่โต
เฉยช้า
แพรงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๘๐

นางสาวธนิดา
นางสาวนิลวดี
นางสาวพิมพ์รพัตร
นายยุคลธร
นางสาวโศภิษฐา
นางสาวอริศรา
นางสาวรัญธิดา
นายวีรยุทธ
นางสาวณัฏฐณิชา
นางสาวณัฐกมล
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงทัศนีย์
เด็กหญิงธัญเรศ
เด็กหญิงนัทชา
นางสาวภัทรวดี
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กหญิงลลิตวดี
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กหญิงเกศศิริน
เด็กหญิงเกษสิณี
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายวรภัทร
เด็กหญิงสร้อยสุดา
เด็กหญิงสิริรัตน์

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๘๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๘๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๘๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๘๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๘๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๘๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๘๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๘๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๘๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๔๙๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๙๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๙๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๙๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๙๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๙๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๙๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๙๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๙๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๔๙๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๐๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๐๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๐๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๐๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๐๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๐๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๐๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๐๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๐๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๐๙
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๑๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๑๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๑๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๑๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๑๔

นามสกุล

รอดอาวุธ
อรุณแจ้ง
กล่อมยงค์
ปนอบเนียม
จิตรเนื่อง
เรืองอุไร
ทรงโฉม
เจริญแสง
แก้วลอย
คงดารา
นักเกลื่อน
เต็มถุง
ทองดอนเปรียง
ภู่บุบผา
หนูพิน
สมพงษ์
แสงโคตร์มา
เขียวพันธุ์
บุญสิม
ญาณฤทธิ์
พงษะ
ช้างเสวก
หวังดี
เข็มเพ็ชร์
นามาบ
บุญประเสริฐ
หมื่นสงค์
พินิจรอบ
แย้มพจน์
เปยมทรัพย์
โสเพ็ชร
กิมใช่ย้ง
เด็กหญิงกมลวรรณ พงษ์พูล
เด็กหญิงวราภร พาลีพจน์
เด็กหญิงวศินี
เวชเดช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๘/๐๓/๒๕๔๖
๓๑/๐๘/๒๕๔๕
๒๔/๐๒/๒๕๔๖
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
๒๕/๑๐/๒๕๔๖
๑๖/๑๒/๒๕๔๖

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
๒๔/๑๐/๒๕๔๗
๑๗/๐๔/๒๕๔๙
๒๖/๐๙/๒๕๔๘
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
๐๒/๐๓/๒๕๔๙
๒๔/๑๑/๒๕๔๙

๐๒/๐๗/๒๕๔๕
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
๒๕/๐๑/๒๕๔๙
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
๒๖/๐๕/๒๕๔๙
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
๓๐/๐๖/๒๕๔๙
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
๐๑/๐๙/๒๕๔๙
๐๙/๑๒/๒๕๔๙
๑๘/๐๘/๒๕๔๙
๓๑/๐๕/๒๕๔๙
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' วัดมหาพล
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) วัดราษฎร์บำเพ็ญ
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) วัดโพธิ์ลำแพน
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) วัดโพธิ์ลำแพน
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) วัดโพธิ์ลำแพน

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๑๕ เด็กหญิงวัชราภรณ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๑๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๑๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๑๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๑๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๒๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๒๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๒๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๒๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๒๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๒๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๒๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๒๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๒๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๒๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๓๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๓๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๓๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๓๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๓๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๓๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๓๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๓๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๓๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๓๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๔๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๔๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๔๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๔๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๔๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๔๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๔๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๔๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๔๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๔๙

เด็กหญิงอลิสา
เด็กหญิงอัจจิมา
เด็กหญิงจีรพา
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายนับทอง
เด็กหญิงชญาทิพย์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีระรัตน์
เด็กชายนำพักต์
เด็กหญิงปานตะวัน
เด็กหญิงมนัญญา
เด็กชายรชานนท์
เด็กหญิงสายฟา
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กชายอนุพล
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอัครกร
เด็กชายคุณานนท์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กหญิงอาริษา
นางสาวญาณิศา
นางสาวญาตาวี
นางสาววริศา
นางสาวศศิรินทร์
เด็กชายพีระพันธ์
เด็กหญิงไพลิน
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปุรเชษฐ์
เด็กหญิงวิภาดา

นามสกุล
ไชยโกฏ
ระหูภา
บัวสีตัน
วารีร้อย
บุญมาวัฒน์
พิมพ์สิงห์
ลำเจียก
หาญเวช
เวชกรณ์
โหราศาสตร์
ขิงหอม
คุ้มเสถียร
ขาวฉวี
ศรีสุวรรณ
ขิงหอม
อินทโชติ
มะลิแย้ม
สุคันธจันทร์
เดชเกศรินทร์
หมื่นสงค์
หอมสุวรรณ
หมั่นบุญ
เหลี่ยมดี
ลือถ้อย
ศรีบุปผา
มีพวก
คำดี
คำดี
พรจันโปะ
อินทรสุวรรณ์
ไวยธารี
โจซิ้ม
เลิศสุนทร
ลำดวน
พูลลาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) วัดโพธิ์ลำแพน

หมายเหตุ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) วัดโพธิ์ลำแพน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) วัดโพธิ์ลำแพน

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) วัดโพธิ์ลำแพน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดใหม่ชุมพล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมปรีชา

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)

วัดเปรมประชากร
วัดเปรมประชากร
วัดเปรมประชากร
วัดเปรมประชากร
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดโคกทอง
วัดโคกทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๕๐

ชื่อ
เด็กหญิงสุวิมล

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๕๑ เด็กหญิงกิตติกาญจน์
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๕๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๕๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๕๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๕๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๕๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๕๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๕๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๕๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๖๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๖๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๖๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๖๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๖๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๖๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๖๖

เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงจิรวรรณ
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงทิพย์รดา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กหญิงอภิรดี
เด็กหญิงจุรีรัตน์
เด็กหญิงณัฏฐิดา
เด็กหญิงสุภาดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กชายธาวิน

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๖๗ เด็กหญิงเกษกานดา

เด็กชายปยะวัฒน์
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๖๙ เด็กชายสรยุทธ
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๗๐ เด็กหญิงธนพร
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๖๘

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๗๑ เด็กหญิงนภัทรประภา
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๗๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๗๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๗๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๗๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๗๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๗๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๗๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๗๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๘๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๘๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๘๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๘๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๘๔

เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงรุ่งทิพย์
เด็กหญิงวีรดา
เด็กหญิงกันติศา
เด็กชายกิตติภณ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กหญิงนภัสสรณ์
นางสาวนวรัตน์
เด็กชายนัทธมน

นามสกุล
อินคง
สินสมบูรณ์
ผ่องตระกูล
ม่วงอินทร์
สุขเจริญ
พานสุวรรณ
ผันศิริ
ศรีสุวรรณ์
สารธรรม
สุขีฉาย
โพธิ์ใหญ่
กลิ่นประทุม
เขมาภิรักษ์
อนุช
ห่วงแสง
สุขสถาน
ตุ้มเพ็ชร์
คุนาจันทร์
ทาระเลิศ
แตงโสภา
ธนะคำดี
เล็กคำ
ภูษาทอง
ชูราศรี
ทับทิมทอง
นัยจิตร์
ไกรสินธุ์
อิ่มเจริญ
อำน่วม
กิจสอาด
สุภีฉวี
โอสถ
ชมญาติ
พรมเมือง
คำเขียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

๐๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกทอง
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดตาลานใต้
วัดตาลานใต้
วัดตาลานใต้
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดลำตะเคียน
วัดลำตะเคียน
วัดลำตะเคียน
วัดลำตะเคียน
วัดลำตะเคียน
วัดลำตะเคียน
วัดลำตะเคียน
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดพระขาว
วัดพระขาว
วัดพระขาว
วัดพระขาว
วัดพระขาว
วัดพระขาว
วัดพระขาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๘๕

เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงภาวนา
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงอลิษา
เด็กหญิงจิรารัตน์
เด็กชายฐปกร
เด็กชายธีระพัทธ์
เด็กชายนภนต์
เด็กหญิงปรียดา
เด็กชายพงษ์ศักดิ์

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๘๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๘๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๘๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๘๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๙๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๙๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๙๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๙๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๙๔

เด็กหญิงพัชพร
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๙๖ เด็กชายเพทาย
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๙๗ เด็กหญิงภัทรวดี
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๙๘ เด็กชายภูวเนศ
อย ๒๖๒๖๓/๐๕๙๕

อย ๒๖๒๖๓/๐๕๙๙ เด็กหญิงศศิญาภรณ์

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๐๐ เด็กหญิงศศิพิมพ์

เด็กหญิงสุนิสา
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๐๒ เด็กหญิงเสาวณีย์
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๐๑

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๐๓ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๐๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๐๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๐๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๐๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๐๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๐๙
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๑๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๑๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๑๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๑๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๑๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๑๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๑๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๑๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๑๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๑๙

เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงกันยาพร
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงณัฐริการ์
เด็กชายทักษิณ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายบุลากร
เด็กชายปยะพงศ์
เด็กหญิงมนัญญา
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวีรยา
เด็กหญิงศศิพิมพ์
เด็กหญิงศุภรัสมิ์
เด็กหญิงสมัย
เด็กหญิงอริษา

นามสกุล
มุงคุลคำซาว
หาญสิทธิ์
สำเภาทอง
จำนงค์ลาภ
แก้วกนก
ศรีไชย
อาทิตย์เที่ยง
สุทธิมานัฏ
แสนรัตน์
ศุภฤกษ์
ขาวสุขา
ชัยสงคราม
เชื้อแก้ว
วรพุฒ
งามสีใส
ไกรสินธุ์
โพธิ์อินทร์
อาวรณ์
อาวรณ์
ดอกพิกุล
วันจงคำ
อ่องละออ
วิกสูงเนิน
เกิดปราชญ์
ภิรมย์ไทย
เขียวแก่
อินพิวาด
แสนยะมาตย์
เจริญสุข
สังข์พุทธินันทน์
เนตรน้อย
ลักษณะโยธิน
สวัสดี
เกตุเพชร
รสหอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๒๑
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๒๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๒๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๒๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๒๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๒๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๒๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๒๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๒๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๒๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๒๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๓๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๓๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๓๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๓๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๓๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๓๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๓๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๓๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๓๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๓๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๔๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๔๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๔๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๔๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๔๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๔๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๔๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๔๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๔๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๔๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๕๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๕๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๕๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๕๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๕๔

ชื่อ

นามสกุล

คนซื่อ
สังข์ศรีสวัสดิ์
เลาหภิชาติชัย
แตงกระโทก
เกษเกษม
จันทร์ส่องแสง
น้อยจิ๋ว
เรืองฤทธิ์
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิไลเลิศ
เด็กหญิงเกศริน แก้วสวัสดิ์
เด็กหญิงชนธิชา ตาสาย
เด็กหญิงธิดารัตน์ อุบลรัตน์
เด็กหญิงนำหวาน พรมศิลา
เด็กหญิงปนัดดา ธีราธรรม
เด็กหญิงพัชราภา ไทยใหม่
เด็กหญิงวนิสรา อินสร
เด็กหญิงศุภวรรณ กลิ่นขจร
เด็กหญิงกมลพรรณ ทองเกิดหลวง
เด็กหญิงณิชาภัทร เอี่ยมปราณีต
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไตรภารา
เด็กหญิงปาริตา จิตรีเหิม
นายจักรภัทร
จันทร์พานิช
นางสาวนภาพร รุ่งสว่าง
เด็กชายวุฒิชัย ภู่ดำรงค์
นายสุเมธ
สุขจำลอง
เด็กหญิงอัยลดา สัญญวงษ์
เด็กชายกิตติพันธ์ คนรู้
เด็กหญิงณัฐมล อินทะปญญา
เด็กชายรังสิมันตุ์ มงคลคูณ
เด็กหญิงนันท์นภัส สุขวิถี
เด็กหญิงมลฑา ทหาร
เด็กหญิงวาทินี เชยชิด
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ไกรสิทธิ์
เด็กหญิงสิริโสภา เจียมตน
นางสาวณัฏฐณิชา ศรีคำ
เด็กชายอานนท์
นางสาวชลธิชา
นางสาวธิดาภัทร์
นางสาวนิชานนท์
นายบูรพา
นายวิรัตน์
นางสาวศศิรญา
นางสาวสุกัญญา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว
๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไทรวิทยา

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางไทรวิทยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสาคลีวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสาคลีวิทยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสาคลีวิทยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสาคลีวิทยา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกลาง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลาง
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลาง

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดกลาง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดท่าซุงทักษิณาราม
วัดสามตุ่ม
วัดสามตุ่ม
วัดสามตุ่ม
วัดสามตุ่ม
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๒๑
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๕๕

เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงมนสิชา
นางสาวจันทร์จิรา
นางสาวนภัสกร
นายสุรพศ

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๕๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๕๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๕๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๕๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๖๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๖๑

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๖๒ เด็กหญิงสกาวเดือน
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๖๓ เด็กหญิงณัฏฐณิชา
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๖๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๖๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๖๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๖๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๖๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๖๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๗๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๗๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๗๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๗๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๗๔

เด็กหญิงดอกฝาย
เด็กหญิงธิฆัมพร
เด็กหญิงศิวาภรณ์
นายชัยนันท์
นายนันทวัฒน์
นายพัชรพงศ์
เด็กชายคุณกิตติ
เด็กหญิงชนิสา
เด็กหญิงพิณแก้ว
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายแมนรัตน์

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๗๕ เด็กหญิงวรรณกานต์
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๗๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๗๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๗๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๗๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๘๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๘๑
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๘๒
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๘๓
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๘๔
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๘๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๘๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๘๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๘๘

เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายสรณ
เด็กหญิงสุภัคพริสร
เด็กหญิงอารียา
นางสาวนำเพชร
นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุรีรัตน์
นางสาวอนิสา
นายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงกชวรรณ
เด็กหญิงแจ่มรัตน์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐฐิณี

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๘๙ เด็กหญิงพิมประภัทร

นามสกุล
อินทเรืองศร
นาคเผือก
ทรัพย์สิน
แซ่ต้ัง
บุญภาย
แซ่โอ
งามสมพล
ขุนปกษี
งามสมถ้อย
สุวรรณชู
ใจธรรมดี
ทองนิล
ราชประสิทธิ์
ปนงาม
อินทองตั๋ง
สิงห์เถื่อน
ภู่เทศ
สังข์มิ
ปราณีตพลกรัง
ขาวเนตร์
พันธารักษ์
โพธิ์ประจักษ์
แสงพิรุณ
อินนาจิตร
จันทร์ดารา
ศรีบุญเรือง
แซ่ล้ิม
สุภาไทย
กลั่นกล้า
ฤกษ์รัษณี
พ่วงนาคพันธ์
วิถุนัด
วงษาชัย
ศรีลาพล
เมาฬทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคานหาม

๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคานหาม
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคานหาม
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคานหาม
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคานหาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขนอนใต้
วัดขนอนใต้
วัดขนอนใต้
วัดขนอนใต้
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดบ้านแพน
วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดคานหาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๒๑
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เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธานินทร์
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๙๑ เด็กหญิงศิริคุณ
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๙๒ เด็กหญิงกุลรัตน์ดา
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๙๐

อย ๒๖๒๖๓/๐๖๙๓ เด็กหญิงชัชฎาภรณ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๙๔ เด็กหญิงณัฎฐณิดา
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๙๕
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๙๖
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๙๗
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๙๘
อย ๒๖๒๖๓/๐๖๙๙

อย ๒๖๒๖๓/๐๗๐๐
อย ๒๖๒๖๓/๐๗๐๑

เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กหญิงนิติยา
เด็กหญิงวรนัน
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กชายภานุวัตน์

อย ๒๖๒๖๓/๐๗๐๒ เด็กหญิงกนกวรรณ

เด็กชายนวพล
อย ๒๖๒๖๓/๐๗๐๔ เด็กชายศุภเชฏฐ์
อย ๒๖๒๖๓/๐๗๐๕ เด็กชายนัทธวัฒน์
อย ๒๖๒๖๓/๐๗๐๓

นามสกุล
ผาสุขศาสตร์
ทั่งทอง
ใหลงาม
พันเถื่อน
วิโรจนะ
ใจเที่ยงตรง
ฟองแก้ว
สว่างอารมณ์
งามสมโสด
คงเจริญ
มโนสา
คงเจริญ
วิมลศิลป
ปอมค่าย
สมเสนาะ
โสดาดง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนพุดซา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนพุดซา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนพุดซา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเซนต์แมรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์แมรี

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเซนต์แมรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนพุทรา
วัดดอนพุทรา
วัดดอนพุทรา
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง
วัดกำแพง

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๒๑
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