ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒
ส่งสอบ ๔,๓๑๖ คน ขาดสอบ ๗๕๘ คน คงสอบ ๓,๕๕๘ คน สอบได้ ๑,๒๖๘ คน สอบตก ๒,๒๙๐ คน (๓๕.๖๔%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๐๑ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ใจดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๐๒ เด็กชายกอปพงษ์ เพชรวิเศษ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๐๓ เด็กหญิงกัญญาดา ภาคอินทรีย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๐๔ เด็กหญิงกัญญาภัค นวลวงศ์ขจร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๐๕ เด็กหญิงกิตติรัตน์ คมกรด

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๐๖ เด็กชายคุณานนต์ คงสมบูรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๐๗ เด็กหญิงจันวิภา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๐๘ เด็กหญิงณัฐชยา
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๐๙ เด็กหญิงนัฐริกา
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๑๐ เด็กชายบารมี
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๑๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๑๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๑๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๑๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๑๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๒๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๒๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๒๔

สุขสมชัย
พวงมาลัย
บุญเที่ยง
มาพรม
พรรณนิยม
ทิมอ่อน
นิยมเสน
บุญมาก
วิลาไล
ไตรนิมิตร์
พุ่มอินทร์
นิ่มนุช
ขาวสวย
โชติพงศ์พุฒิ
มีมาก
ดีชิต
โพธิ์ฤทธิ์

เด็กชายชนะภัย
เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงธัญญาเรศ
เด็กชายธิติพันธ์
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงนีนนารา
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายปญจพล ไวยเวทา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพริมรตา
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๒๖ เด็กชายมนต์มนัส
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๒๗ เด็กหญิงมนัสนันท์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๒๕

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๒๘ เด็กหญิงรัชดาภรณ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๒๙ เด็กหญิงรัตนาภรณ์

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๓๐ เด็กหญิงลลิตา
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๓๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๓๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๓๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๓๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๓๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๔๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๔๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๔๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๔๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๔๕

เด็กหญิงวรหทัย
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศรชัย
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กหญิงสุกฤตยา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุลักขณา
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กชายอินทัช
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงนภัสนันท์
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงสุรางคณา

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๔๖ เด็กหญิงอ้อมจันทร์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๔๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๔๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๔๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๕๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๕๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๕๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๕๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๕๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๕๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๕๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๕๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๕๙

เด็กหญิงณิชารีย์
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงจุฒาทิพย์
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงญานิศา
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายณัฐกุล
เด็กชายณัฐชนน
เด็กหญิงณัฐวีณ์
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงปภาอร
เด็กชายปรเมษวร์

นามสกุล

รื่นนิมิตร
ม่วงแสง
ตรีอรุณ
ควรพิเคราะห์
สารธิราช
ชูวงศ์
พงษ์อุดม
คงคะรัศมี
เกตุสุข
สุนทรานนท์
มารวย
คมกรด
ภาคอรรถ
อิ่มเดชา
รื่นยาน
กลั่นแตง
เงินยวง
ขิงหอม
คำฆ้อง
ลามมา
พินโญ
จูค้า
สีดา
ธรรมน้อย
นุราช
รื่นบุญ
อาจยิ่งยงค์
กองศรี
ใจฉลาด
พัฒนสูตร
พรเจริญมาศ
สุขคำ
ประสพสม
ตรีมงคล
ศุภศิริภักดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพนัญเชิง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดพนัญเชิง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๖๐ เด็กชายปณณวิชญ์ อัมพรวรกิจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๖๑

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

เด็กชายปติพันธิ์ แก้วตะพาน
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๖๒ นายพจศภร
บุญญิกา
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๖๓ เด็กหญิงพิทยารัตน์ ไต่ทัน
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๖๔ เด็กหญิงภครพร บุญช่วย
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๖๕ เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิดก
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๖๖ เด็กชายภาณุพงษ์ จำเนียรเงิน
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๖๗ เด็กชายภูบดี
วิสุมา
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๖๘ เด็กชายภูผา
พาวงษ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๖๙ เด็กชายภูมิภัทร พวงจิตร์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๗๐ เด็กชายรพีภัทร จันทะกล
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๗๑ เด็กชายรัชชานนท์ เสงี่ยมวงษ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๗๒ เด็กชายวัลลภ
มานะวงษ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๗๓ เด็กหญิงวิรัญชณา มิ่งมาศ
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๗๔ เด็กหญิงศศิณภัส ดำรักษ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๗๕ เด็กชายศิลาพล โสมนรินทร์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๗๖ เด็กชายศุภรินทร์ ยอดมณี
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๗๗ เด็กชายสไนศวรรย์ เจียรพันธ์พงษ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๗๘ เด็กหญิงสุดารัตน์ นวลใย
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๗๙ เด็กหญิงอินทิรา บุญญเสธ
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๘๐ เด็กชายกฤษฎ์ติพิชญ์ ระหารไทย
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๘๑ เด็กหญิงกัญญาภัค อินทร์พรหม
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๘๒ เด็กชายกิตติภูมิ สุขมะโน
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๘๓ เด็กชายกิตติศักดิ์ เจือนาค
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๘๔ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ปอสุวรรณ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๘๕ เด็กหญิงขวัญข้าว จีระวัฒนะกุล
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๘๖ เด็กหญิงชญาดา ออมสิน
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๘๗ เด็กหญิงชนันพร ดำมี
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๘๘ เด็กชายชานนท์ ตรีมงคล
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๘๙ เด็กหญิงชุติพร
จันชัย
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๙๐ เด็กชายโชติชยุตม์ ธนะโชติ
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๙๑ เด็กชายณฐณพ สนจิต
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๙๒ เด็กชายณฐนนธร กองไทสงค์
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๙๓ เด็กชายณฐพง
มีคุณ
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๙๔ เด็กชายณภัทร
ชุ่มคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ 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

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

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
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๙๕

เด็กชายณศนพ
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงตาริยา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวินท์
เด็กชายธรรมพจน์
เด็กหญิงนภสร
เด็กชายนรวิชญ์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายนิธิกร
เด็กชายปณต
เด็กชายปวริศ
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายปาณชัย
เด็กหญิงปานิสรา
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงพัสวี
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภคพล
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูริต
เด็กหญิงวนัชพร

อย ๒๕๒๖๒/๐๐๙๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๙๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๙๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๐๙๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๐๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๐๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๐๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๐๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๐๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๐๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๐๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๐๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๐๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๐๙
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๑๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๑๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๑๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๑๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๑๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๑๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๒๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๒๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๒๒

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๒๓ เด็กหญิงวรรณชนก
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๒๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๒๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๒๙

เด็กชายสมศักดิ์
เด็กชายอชิรวิทย์
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงพัทรธารา
เด็กชายศุภณัฐ

นามสกุล
ศรีทองงาม
เครือศิลป
จือทรวง
มุ่งดี
ศรีวิชัย
ฝมือสาร
ปนแก้ว
ขันธอุดม
สุขกอ
อึ้งเจริญ
เหลือเกตุ
งามลักษณ์
รุ่งฟา
พนมพงษ์
แก้วกุด่ัน
พึ่งตระกูล
ธารนัย
ศรีวิชัย
นิตะนิโรจน์
กลิ่นอังกาบ
พรหมสุทธิ์
งามทิพานนท์
พนมคำ
สุดลาภา
สุคนธประดิษฐ
ชัยชะนะ
รักวรนิต
พุทธาสมศรี
ศิริทรัพย์สถิตย์
แก้วเตือนจิตร
พุ่มพฤกษ์
ปองเสงี่ยม
รัตนวงษ์
จันทร์พุ่ม
กุลศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

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

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

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

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

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ 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
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ 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
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดอโยธยา
วัดอโยธยา
วัดอโยธยา

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๓๐

เด็กชายสุธาสิน
เด็กหญิงกิ่งกานต์
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนฤกานต์
เด็กหญิงปนัดดา

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๓๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๓๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๓๗

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๓๘ เด็กหญิงประกายแก้ว

เด็กหญิงปลา
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๔๐ เด็กชายพงศ์ศุลี
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๔๑ เด็กหญิงพรพิมล
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๔๒ เด็กชายวีระวัฒน์
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๓๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๔๓ เด็กหญิงอนันตระชา
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๔๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๔๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๔๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๔๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๔๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๔๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๕๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๕๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๕๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๕๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๕๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๕๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๕๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๕๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๕๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๖๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๖๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๖๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๖๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๖๔

เด็กหญิงอภิสสรา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนวพล
เด็กชายปญญพนต์
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงภัทรลดา
เด็กชายยศวัฒน์
เด็กหญิงวรวรรณ
เด็กหญิงสรัลพร
เด็กชายสิทธิพงษ์
นายกฤษฏิ์
นายกิตติพงษ์
นายกิตศนัย
นายจักรกฤษ
นายจิรวัฒน์
นายจิราวัฒน์
นายจีรพัฒน์
นายชนภัทร
นายชนุดม
นายชัยสิทธิ์

นามสกุล
แสงจันทร์
อู๋ทอง
แก้วสุทอ
แก้ววิมล
ทองเอม
ไพรศรี
เผนิกเนตร
โรหิตจันทร
กีเกษมศรี
ไทรชมภู
จีนขจร
อิ่นน้อง
พัฒณจันทร์
โตอุรุวงศ์
อยู่วัฒนา
วัตตา
กลิ่นหอม
แก้วใส
ต่อแสงศรี
สุนทรวัฒน์
สมพงษ์เกิด
ฐานพีรสิทธิ์
ผิวทอง
อุ่มครบุรี
คำไพร
พงษ์เจริญ
ถนอมวงค์
ลาภมาก
กลำทอง
ขันธบรรพ
คำแหง
อ่องละออ
พันธุรัตน์
มูลประเสริฐ
ศิริกรรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประตูชัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประตูชัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนประตูชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนประตูชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนประตูชัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนประตูชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนประตูชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนประตูชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนประตูชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนประตูชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๙/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๙/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอโยธยา
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดกุฎีลาย
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๖๕

นายณัฐพงษ์
นายณัฐพล
นายณัฐพล
นายณัฐภัทร
นายณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ
นายดุริยะ
นายทรงพล
นายเทวา
นายธนกฤต
นายธนวัฒน์
นายธนากร
นายธรรมกร
นายธิติชัย
นายนครินทร์
นายนันทภพ
นายนิธิพล
นายนิรุช
นายปฎิภาณ
นายปฏิภาณ
นายปยะพล
นายพงศกร
นายพชรพล
นายพรชัย
นายพีรเชษฐ์
นายพีรพล
นายพีรภาส
นายเพทาย
นายภควัต
นายภรปวีร์
นายภัทรดนัย
นายภัทรพล
นางสาวมยุรฉัตร
นายเมธา
นายรุ่งโรจน์

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๖๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๖๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๖๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๖๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๗๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๗๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๗๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๗๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๗๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๗๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๗๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๗๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๗๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๗๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๘๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๘๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๘๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๘๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๘๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๘๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๘๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๘๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๘๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๘๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๑๙๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๙๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๙๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๙๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๙๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๙๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๙๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๙๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๙๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๑๙๙

นามสกุล
บุญรัก
ใจสุภาพ
วัฒนุยาน
กุหลาบเพ็ชร์
อ่อนสีดา
อินธิแสง
ใยบัว
สุขประเสริฐ
ไทยรัตน์
สุขขะ
ดีสถาน
ศรีสายหยุด
พุฒิเพ็ญ
พินประณี
มีผลกิจ
มะโนเกตุ
น้อยรังษี
ขานพิษ
สุขเกษม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๔/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๓๑/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๒๘/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๐๘/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

สุวรรณวงค์ทองเหลือ ๑๕/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

เจริญพงษ์
รัตน์นิล
สุขโภคี
มูลวงศ์
โสภา
คุ้มสุข
ส่างสาร
ธรรมแพทย์
ประพฤติชอบ
ดวงมณี
เปล่งเพชร
สุวรรณเทพ
ไกรสิงห์สม
รักสอาด
พันสนิท

๑๕/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๑/๐๙/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๒๐๐ นายวรัญู
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๐๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๐๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๐๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๐๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๐๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๐๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๐๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๐๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๐๙
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๑๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๑๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๑๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๑๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๑๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๑๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๒๒๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๒๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๒๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๒๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๒๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๒๓๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๓๑

นายวสันธ์
นายวิชชาทิตย์
นางสาววิลาวัณน์
นายวีรภัทร
นายวุฒิชัย
นายศตวรรษ
นายศุภกิตติ์
นายศุภชัย
นายศุภสิทธิ์
นายสันติภาพ
นายสิทธิกร
นายสุทธิพงษ์
นายสุธารินทร์
นายสุธิพงษ์
นายสุรพรชัย
นายสุรพศ
นางสาวหัทยา
นายอภิรักษ์
นายอรรถพล
นายอิทธิพล
นายเอกรินทร์
เด็กหญิงชีวาพร
นางสาวชุลีพร
เด็กหญิงดาราภรณ์
เด็กหญิงปารียา
นางสาวภัทราภรณ์
นายภานุพงศ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงสุธินี
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกฤติกา

อย ๒๕๒๖๒/๐๒๓๒ เด็กหญิงกาญจวรรณ
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๓๓ เด็กชายการัณยภาส
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๓๔

เด็กชายจิรเมธ

นามสกุล
เปล่งเพชร
ใจดี
กรแก้ว
อัมภรัตน์
ดาวเรือง
หงษ์ทองคำ
เปมไธสง
พรหมชัย
พงษ์ฉาย
เฉลิมสาร
ตาสว่าง
เจริญสุข
ขันเพ็ชร์
อาจศึกษา
ธรรมนิยม
แช่มช้อย
กิจโสภา
วัติวงษ์
สุขสมเพิ่ม
ภาคาสี
อยู่วัตร
เจิมขุนทด
โกมลปาณิก
โหมดเทศ
กิ้มแก้ว
ชำนาญธรรม
สุขทวี
งามกิจการ
สร้อยทอง
ฉั่วกุล
บุญประดิษฐ์
เจนทัน
ทิมทอง
บัวคำ
สุธรรมกิจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๓/๑๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๑๒/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๐๘/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๙/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๗ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๒๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กหญิงชลลัดดา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายฐิติวุฒิ
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายธีระยุทธ
เด็กหญิงนทีกานต์
เด็กชายนพกร
เด็กชายนวพล
เด็กชายนวพัฒน์
เด็กหญิงปราถนา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายยศนนท์
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กหญิงรัตติมา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงหยาดนภา
เด็กชายอมรฤทธิ์
เด็กชายจิรกิต
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ

อย ๒๕๒๖๒/๐๒๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๓๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๓๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๓๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๒๔๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๔๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๔๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๔๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๔๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๔๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๔๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๔๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๔๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๒๕๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๕๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๕๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๕๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๕๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๕๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๕๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๕๘

อย ๒๕๒๖๒/๐๒๕๙ เด็กหญิงณิชชารัชต์

อย ๒๕๒๖๒/๐๒๖๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๖๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๖๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๖๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๖๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๖๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๖๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๖๗

เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธิญาฎา
เด็กชายบรรณวัช
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายพีระพล
เด็กชายภูเบส
เด็กชายรัชชานนท์

อย ๒๕๒๖๒/๐๒๖๘ เด็กชายวัฒนธานนท์
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๖๙

เด็กหญิงวิภาณี

นามสกุล
เกตุศรี
ผิวนวล
เขียวขจี
คำเลิศ
มีโชคดี
นิลเขตร์
จรินทร์ทอง
ประโลม
เนียมพุ่มพง
แช่เล้า
อินทรแสง
เปนบุญ
วีระวัฒน์
ศรีภมร
วีระวัฒน์
จันทรพวง
ฟูเด็ดฟุง
มีสมพงษ์
สุขหอม
ก้อนแก้ว
นาครัตน์
สิริฐาพงษ์
จันหอม
บุญพุฒ
ตามเพิ่ม
เอกวัตร
กันจินะ
สุทธลักษณ์
เณรชู
นิวรณ์การณ์
แจ้งสว่าง
จิตต์ละม่อม
ทัพคุณ
จันทร์ฉาย
ศรีทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๖/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๕/๐๘/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๐๓/๑๑/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

๐๗/๐๗/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๐๓/๑๑/๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๗/๐๕/๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายศิริศักดิ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๗๑ เด็กหญิงศิวพร

นามสกุล

การเกษม
คงยิ้ม
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๗๒ เด็กหญิงศุกร์สกานต์ เสืออุดม
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๗๓ เด็กชายสราวุฒิ มาลัย
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๗๔ เด็กชายสัจบรรณ กวนชาบรรณ
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๗๕ เด็กชายสิริภัทร พงษ์อารี
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๗๖ เด็กชายสุขสันต์ คำดี
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๗๗ เด็กชายสุธิพงศ์ พ่วงแพ
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๗๘ เด็กหญิงอรญา
ขวัญมณี
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๗๙ เด็กหญิงอารีรัตน์ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๘๐ เด็กชายเอกราช ศุภกรรม
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๘๑ นางสาวจารุวรรณ ทับทิมงาม
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๘๒ นางสาวจุฑามาศ กิจโสภา
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๘๓ นางสาวณิชชา
บุญญาภากรกุลภัค
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๘๔ นางสาวธัญลักษณ์ หาญประเทศ
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๘๕ นางสาวนภาพร กิ่งจันทร์
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๘๖ นางสาวนลินทิพย์ ม่วงกะลา
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๘๗ นางสาวปนเพชร อรรถสิงห์
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๘๘ นางสาวพิมพ์พิชชา ธารีศักดิ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๘๙ นางสาวมัณฑนา ปกษิณ
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๙๐ นายมาโนช
เข็มนาค
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๙๑ นางสาวสุภัทรา สอนเพ็ชร
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๙๒ นางสาวหฤทัย
ปานแดง
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๙๓ เด็กหญิงกนกวรรณ หลักคำ
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๙๔ เด็กชายเกียรติกูล ผิวอำ
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๙๕ เด็กหญิงชลธิชา ช่อจำป
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๙๖ เด็กชายชัยมงคล กันสุข
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๙๗ เด็กชายณัฐวุฒิ
ฉิมพาลี
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๙๘ เด็กชายทศ
ดวงจันทร์
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๙๙ เด็กชายธนพนธ์ ทรัพย์เมฆ
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๐๐ เด็กหญิงนภัสสร ดวงจันทร์
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๐๑ เด็กชายนันทวุฒิ เฉลิมทรัพย์
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๐๒ เด็กชายพงษ์เทพ แสนมีสุข
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๐๓ นายภูริพัต
แสนสะอาด
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๐๔ เด็กหญิงวรลินล์ สุพลา
อย ๒๕๒๖๒/๐๒๗๐

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
๒๒/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
๒๓/๑๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
๑๔/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
๑๒/๑๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
๑๔/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดตึก
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชั้นโท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๐๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๐๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๐๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๐๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๐๙
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๑๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๑๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๑๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๑๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๑๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๑๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๓๒๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๒๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๒๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๒๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๒๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๓๓๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๓๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๓๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๓๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๓๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๓๙

ชื่อ

เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กชายสุรชาติ
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายกฤติ
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงช่อฟา
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายทิวากร
เด็กชายธนะวัฒน์
เด็กหญิงนพวรรณ
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายปารมี
เด็กหญิงปน
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภูวดล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงรัตนพิตา
เด็กหญิงลูกปลา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายวีรเทพ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายสุรธัช
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอรรถภูมิ
เด็กหญิงอริสา

นามสกุล

ธารีศักดิ์
วงศ์คำ
นาคำ
รื่นสนธ์
หมื่นอนันท์
สหุนิล
อัศวธีระนันท์
ปนสัมฤทธิ์
ปองเทพ
แตงทอง
หวังแววกลาง
โสภารัตนไพบูลย์
เผือกสะอาด
อัมรานนท์
งามดี
ขันธกมล
ศิลารัมย์
สัญญะศิลป
ผัดผล
เทมี
จำปา
เข็มนาค
เจริญ
เจริญลาภ
ทันประโยชน์
ศรีสวัสดิ์
ไกรสุขุม
ไกรเพชร
มุขสิงห์
คุปต์ชนันท์
เหมือนลา
รุจิโชค
ประจันกลาง
ไวยคาถา
แสงซื่อ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

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

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

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

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๓๔๐

เด็กชายออมสิน
เด็กหญิงอัญชัญ
เด็กชายอาณัติ
เด็กชายอิสรา
เด็กชายเอกรักษ์
เด็กชายกมลภพ
เด็กชายกฤตกร
เด็กหญิงกิระติกา
เด็กชายจักรพงศ์
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายชิดธวัช
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐภัสสร
เด็กชายธนชาติ
เด็กหญิงธนัชญา
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนิพนธ์

อย ๒๕๒๖๒/๐๓๔๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๔๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๔๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๔๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๔๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๔๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๔๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๔๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๓๕๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๕๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๕๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๕๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๕๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๕๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๕๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๕๘

อย ๒๕๒๖๒/๐๓๕๙ เด็กหญิงปรัชยาาภรณ์

อย ๒๕๒๖๒/๐๓๖๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๖๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๖๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๖๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๖๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๖๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๖๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๖๗

เด็กชายปริชญา
เด็กชายปรียกร
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงปยนุช
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงมณีมนฑ์

อย ๒๕๒๖๒/๐๓๖๘ เด็กชายรัฐธรรมนูญ
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๖๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๓๗๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๗๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๗๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๗๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๗๔

เด็กหญิงศลิษา
เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กชายศุภเศรษฐ์
เด็กหญิงสรัสวดี

นามสกุล
ยินดีวิทย์
เทียนทอง
แสงเสงี่ยม
สุนทรานนท์
ภูสมนึก
คงสมกาย
หอมสุข
สีสมุทร์
พรหมปญญา
อบรมศิลป
นาคปด
โฉมยงค์
บุญรอด
ศิลาอาสน์
คงเสมา
ไวยลาพี
ภาคโอรส
โสภาพร
ปททุมมี
วงพิมล
เสือกล้า
แก้วบรรพต
บุญประเสริฐ
ปูนนิล
รอดโต
เปาริก
ทิมเจริญ
แสงทอง
อิ่มไคล้
มหานิยม
บุตรพยาสาร
ธรรมพร
เงินจันทร์
ไชยรัตน์
พงษ์เกิดลาภ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

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

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ 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
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

แซก๊วย
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๗๖
ลาภนิล
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๗๗
โตตามวงษ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๗๘
ธงศิลา
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๗๙
ชัยเมืองมูล
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๘๐
จัตุรงค์
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๘๑
เชิดชู
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๘๒
สันติกุล
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๘๓
สัญญโรจน์
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๘๔
แก้วประเสริฐ
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๘๕
สุทธิวงษ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๘๖
ปล้องทอง
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๘๗
ชัยสุรสินทวี
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๘๘
โพธิ์ทอง
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๘๙
จิตรฉำ
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๙๐
มั่นเขตกิจ
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๙๑
พวงภู่
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๙๒
มูลมั่ง
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๙๓
ซื่อสัตย์
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๙๔
รุ่งสิทธิโชค
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๙๕
ยอดวงษ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๙๖
พานทองคำ
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๙๗ เด็กหญิงพิชญานันท์ น้อยอ่อนโพธิ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๙๘ เด็กหญิงพิชรดา ดอกกุหลาบ
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๙๙ เด็กหญิงรชณีกร ต้องประสงค์
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๐๐ เด็กหญิงลลนา
ตันสกุล
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๐๑ นางสาวสุนิสา
คมกรด
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๐๒ นายธนพล
ปยะสิงห์
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๐๓ นายธีรภัทร
ศรีเมือง
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๐๔ นายปรัชญา
ช่อบุญกลาง
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๐๕ นายพงศ์พิเชษฐ ตรีมงคล
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๐๖ นายเมธาพัฒน์
กอดทอง
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๐๗ นางสาวเกวลิน
แก้วเกตุ
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๐๘ นางสาวญาดา
ศรีสำราญ
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๐๙ นายณัฐชนน
แผนบัว
อย ๒๕๒๖๒/๐๓๗๕

เด็กชายสหรัฐ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอิศรา
เด็กชายชุมพณ
เด็กชายเพ็ชรพิษณุ
เด็กชายเรืองฤทธิ์
เด็กหญิงขณิษฐา
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายจิรัฐกาล
เด็กชายฉัตรฑาวุฒิ
เด็กชายเฉลิมพร
เด็กหญิงชาคริยา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายกีรติกร
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงดาว
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงนิว
เด็กชายวีรพงษ์
เด็กหญิงจณิสตา
เด็กชายพรธาดา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) วัดใหญ่ชัยมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน

๑๕/๐๕/๒๕๖๐
๑๕/๐๕/๒๕๖๐
๑๘/๐๕/๒๕๕๘
๑๖/๐๕/๒๕๕๖
๑๘/๐๕/๒๕๕๘
๑๖/๐๕/๒๕๕๑
๑๗/๐๕/๒๕๕๒
๑๖/๐๕/๒๕๕๗
๑๗/๐๕/๒๕๕๓
๑๖/๐๕/๒๕๕๙
๑๖/๐๕/๒๕๕๖
๑๖/๐๕/๒๕๕๙
๑๗/๐๕/๒๕๕๓
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
๒๗/๐๑/๒๕๔๗
๑๕/๐๘/๒๕๔๘
๑๙/๐๗/๒๕๔๘
๑๕/๑๐/๒๕๔๘
๒๔/๐๗/๒๕๔๘
๒๕/๐๒/๒๕๔๘
๑๕/๑๐/๒๕๔๘
๒๒/๐๗/๒๕๔๖
๒๖/๑๑/๒๕๔๔
๒๘/๑๑/๒๕๔๔

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

๐๕/๐๒/๒๕๔๕
๑๗/๐๑/๒๕๔๕
๑๗/๑๒/๒๕๔๖

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
วัดอินทาราม
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
วัดอโยธยา
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๔๑๐

นางสาวปยาภัทร
นางสาวอารยา
เด็กชายปรเมศ
เด็กชายสิริโชติ
เด็กชายเอนกพงษ์
เด็กหญิงสุวคนธ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพรรษา
เด็กหญิงสุพัฒตรา
เด็กหญิงธิดากร
เด็กชายวันเฉลิม
เด็กชายราชัญ
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กหญิงธีรยา
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายสายชล
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายทศพร
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายสิริพงษ์
เด็กชายวัชระพล
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กชายนพสิทธิ์
เด็กชายนิวัฒน์
เด็กชายออมสิน
เด็กหญิงปนัดดา

อย ๒๕๒๖๒/๐๔๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๑๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๑๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๑๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๑๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๑๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๔๒๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๒๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๒๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๒๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๒๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๔๓๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๓๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๓๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๓๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๓๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๓๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๔๔๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๔๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๔๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๔๔

นามสกุล
จำปาทอง
บุญครอง
ผลเวช
ผลโภค
กลิ่นชาวนา
มลฤาษี
เฉลยทัศน์
ญาณไชย
ศรสงวน
ผลทิพย์
บุญผึ้ง
ผลชาติ
ผลเวช
เฉลิมศักดิ์

ผลเนตร
คำนวนศักดิ์
ผลชล
ผลชาติ
ภักดีหุ่น
ชัยพฤกษ์
สมุทรประภูติ
หิรัญวงษ์
จิตตะเสวี
คำทัศน์
บุญเพ็ง
หงษ์สกุล
กลิ่นระคนธ์
โพธิติยานนท์
เฉลิมศรี
สุลัยมาลย์
หวังนิเวศน์กุล
คล้ายบุรี
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ท้าวรีย์
เด็กหญิงพิมญาดา เอกทรัพย์
เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญเพ็ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) วัดคลองบุญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) วัดคลองบุญ
๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) วัดคลองบุญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) วัดบางสงบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) วัดบางสงบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ

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)

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

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

วัดเทพสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดเทพสุวรรณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดเทพสุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ วัดสุวรรณเจดีย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา วัดท่าตอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เผ่าพยัคฆ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๔๖
จันทร์เกิด
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๔๗
ชัยฤกษ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๔๘
บุญลา
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๔๙
พันธุ์พูล
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๕๐
ชาไพโรจน์
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๕๑
อินทร์เกิด
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๕๒
แสงสอาด
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๕๓
แล้วสว่าง
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๕๔ เด็กหญิงศรินญา โพธิ์สุวรรณ
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๕๕ เด็กชายสุรชัย
ฮวดชิด
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๕๖ เด็กชายกิติพงษ์ ชมภูนุช
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๕๗ เด็กชายณัฐวัฒน์ ชมภูนุช
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๕๘ เด็กหญิงทิฆัมพร ประยงค์กลิ่น
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๕๙ เด็กหญิงนวพรรณ โค้วสุวรรณ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๖๐ นางสาวพิมพ์สุดา สรรพอาษา
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๖๑ นายศิวกร
แก้วบุบผา
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๖๒ เด็กชายสุกฤษฎิ์ พันเนียม
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๖๓ เด็กหญิงอริศา
เซ็นโส
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๖๔ เด็กชายกวินภพ นงค์วิหก
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๖๕ เด็กชายกิตติธัช โพธิ์ไกร
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๖๖ เด็กหญิงณัฐนภัทร อินทสร
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๖๗ เด็กหญิงนภัสร
สมเกิด
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๖๘ เด็กหญิงมริศรา ศักดิ์สงวน
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๖๙ เด็กหญิงสุวิมลรัตน์ ขาวเหลือง
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๗๐ เด็กหญิงกนกวรรณ พันธ์ใย
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๗๑ เด็กหญิงชนิตา
แจ่มสาคร
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๗๒ เด็กหญิงญาดา
วงษ์ละคร
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๗๓ เด็กหญิงธนพร
บุญช่วย
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๗๔ เด็กชายนัฐพงษ์ อินทรศร
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๗๕ เด็กชายพชร
แคฝอย
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๗๖ เด็กชายศรราม
จำปากร
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๗๗ เด็กชายสิทธิพล ทิมขาว
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๗๘ เด็กหญิงสุภนิดา ประกอบพร
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๗๙ เด็กหญิงสุวรรณี แก้วจินดา
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๔๕

เด็กหญิงภัสสร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงวรารมย์
เด็กชายศิระศักดิ์
เด็กชายสิทธิวัตร
เด็กชายธีรศักดิ์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนางคุ่ม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนางคุ่ม

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางคุ่ม

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนางคุ่ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวงาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าตอ
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดนางคุ่ม
วัดบัวงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๔๘๐

เด็กชายภูพิพัฒน์
เด็กชายจรัลชัย
เด็กชายชนาวิวัฒน์
เด็กชายณรงค์กรณ์
เด็กชายฐานพัฒน์
เด็กชายทัตฎ์พงค์

อย ๒๕๒๖๒/๐๔๘๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๘๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๘๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๘๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๘๕

อย ๒๕๒๖๒/๐๔๘๖ เด็กหญิงทิพย์วรรณ
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๘๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๘๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๘๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๔๙๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๙๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๙๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๙๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๙๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๙๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๙๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๙๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๙๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๔๙๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๐๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๐๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๐๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๐๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๐๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๐๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๐๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๐๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๐๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๐๙
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๑๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๑๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๑๔

เด็กหญิงนัฐชา
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายเพทาย
เด็กหญิงภมน
เด็กชายวารุตติ์
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายกรพนม
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงบัวตอง
เด็กชายพลศิต
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายอรรถพล
นายธีระศักดิ์
นางสาวนำทิพย์
นางสาวจินดาพร
เด็กชายวาทิต
เด็กชายเอกชัย
เด็กหญิงนาตาลี
เด็กหญิงภทรภร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายธันวา

นามสกุล
ผลพล
สิทธิ์อ่วม
อภิรัตน์ธนพล
โพธิ์เจริญ
สรรค์ศักดา
มณีวงษ์
ปานแก้ว
เอมสวาท
ปญญาผล
ระษารักษ์
แก้วพิลา
แดงดำรงค์
คงทวี
รินลา
ดอนปามี
พิณสา
จันดาหา
เกตุอยู่
ชัยวิวัฒนานุกูล
หนูหลำ
วงเดือน
แจ้งกระจ่าง
ขุนช้าง
ดีเลิศ
สีเงิน
พละทรัพย์
แซ่ม้า
แซ่ว้ือ
เสกสกุล
แซ่ลี
แซ่ม้า
แสงสินธุ์ชัย
วิหกรัตน์
แก้วพนม
จันทร์หอมหวล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวงาม

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
๑๑/๐๕/๒๕๔๙
๒๒/๐๗/๒๕๔๘
๒๖/๑๑/๒๕๔๘

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
๓๑/๐๕/๒๕๔๘
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
๑๖/๑๑/๒๕๔๘

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
๒๗/๐๙/๒๕๔๙
๐๗/๐๘/๒๕๔๙
๒๒/๐๔/๒๕๔๗
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
๒๖/๐๖/๒๕๔๗
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
๒๖/๐๖/๒๕๔๙
๑๐/๐๔/๒๕๔๘
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

วัดบัวงาม
โรงเรียนวัดบัวงาม
วัดบัวงาม
โรงเรียนวัดบัวงาม
วัดบัวงาม
โรงเรียนวัดบัวงาม
วัดบัวงาม
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล
วัดไก่จ้น
โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน
วัดสะตือ
โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน
วัดสะตือ
โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน
วัดสะตือ
โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน
วัดสะตือ
โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน
วัดสะตือ
โรงเรียนบางปะหัน
วัดอินกัลยา
โรงเรียนบางปะหัน
วัดอินกัลยา
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) วัดทางกลาง
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) วัดทางกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๑๕ เด็กชายธนรรณนพ
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๑๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๑๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๒๐

เด็กชายพัฒนายุ
เด็กชายวายุ
เด็กชายศตวรรษ
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงออรยา

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๒๑ เด็กหญิงนิลนุชนาฏ
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๒๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๒๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๒๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๓๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๓๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๓๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๓๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๓๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๓๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๔๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๔๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๔๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๔๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๔๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๔๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๔๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๔๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๔๙

เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายปุรเชษฐ์
เด็กหญิงสุพิญญา
เด็กชายวรรณชัย
เด็กหญิงพนมเนตร
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสริญนา
เด็กชายสหรัฐ
เด็กชายอัครเดช
เด็กหญิงนัยนา
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายกิตติพิชญ์
เด็กหญิงกวิสรา
เด็กชายธาณินทร์
เด็กชายมาวิน
เด็กชายเอ
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายเจษฎากร
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายตะวัน
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายนวพัทธ์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงปรายฝน
เด็กหญิงปวัณรัตน์

นามสกุล
ใจคง
ประเสริฐวงษ์
อุทัย
อาดน้อย
กำแหงนา
แสนโอย
นุสติ
สถานทิพย์
ใบเตย
คำปน
ผดุงขันธุ์
เพชรดี
มณีนิล
โรจน์ประดิษฐ์
คงคาลึก
ดีย่ิง
บวรโชติธาตรี
ใจชุ่ม
โลโสดา
ครองร่มโพธิ์
โพธิ์ศรี
หงษ์เวียงจันทร์
เพ็งนิล
กันพร้อม
ทับทิมเลิศ
รับสมบัติ
อาจเลี้ยง
รอดเกตุ
บุญอบรม
โพธิ์ทองคำ
มาลาเหลือง
ตรียศ
ศรีวรมย์
เพชรมณี
อัมรานนท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) วัดทางกลาง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) วัดทางกลาง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) วัดทางกลาง
๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) วัดทางกลาง

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) วัดทางกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) วัดทางกลาง
๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) วัดโขดเขมาราม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางเดื่อ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางเดื่อ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอุทัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอุทัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอุทัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอุทัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอุทัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอุทัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอุทัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอุทัย
๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา)

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะแก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะแก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะแก

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะแก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก

วัดโขดเขมาราม
วัดโขดเขมาราม
วัดโขดเขมาราม
วัดโขดเขมาราม
วัดบางเดื่อ
วัดบางเดื่อ
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดโคกช้าง
วัดอุทัย
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๕๐

เด็กหญิงพรรัมภา
เด็กชายวีระเทพ
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงศุภสราพร
เด็กหญิงสุคลธรา
เด็กหญิงสุณัชชา
เด็กหญิงปภาตา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงสุปราณี
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงทิพย์เกษร
เด็กชายกรกฎ
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงขวัญกมล
เด็กชายนัทธพล
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงวันนิดา
เด็กชายเทพบุตร
เด็กหญิงนวนันท์
เด็กหญิงเสาวรส
เด็กหญิงเอมมิการ์
เด็กหญิงดาว

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๕๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๕๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๕๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๕๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๕๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๕๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๕๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๕๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๖๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๖๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๖๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๖๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๖๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๖๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๖๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๖๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๖๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๖๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๗๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๗๑

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๗๒ เด็กหญิงนันทิการต์

เด็กหญิงอารยา
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๗๔ เด็กหญิงจิรัชญา
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๗๕ เด็กหญิงนันธิชา
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๗๓

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๗๖ เด็กหญิงพลอยชมภู
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๗๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๗๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๗๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๘๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๘๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๘๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๘๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงนวพรรษ
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงโสมสาย
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพงศ์พนิต

นามสกุล
กันตพัชชัย
พืชสว่าง
ขวัญเนียม
พูลสวัสดิ์
เข็มทอง
สันทาลุนัย
ตันสถิตย์
เงาศรี
พิศควร
ขุนสอาด
ทางาม
ฆ้องแก้ว
กายสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะแก
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะแก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะแก
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนภาชี'สุนทรวิทยานุกูล'
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนข่อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนข่อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)

ก้อนนาค
บุญทัน
ภู่นาค
รื่นไทย
เจริญรัตน์
ใบบุญ
คำฝน
ปนประดับ
บุญศรี
วรรณกัมมิโก
นาราคราม
ทุมชะ
พานทอง
ฉั่วกุล
ฉัตรทัน
พาสังข์
ผลพิกุล
อุยหา
ปนเทศ
บุบผา
แก้วสมเด็จ
รื่นคุณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านช้าง
๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านช้าง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านช้าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านช้าง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านช้าง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านช้าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านช้าง
๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านช้าง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านช้าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านช้าง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านช้าง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านช้าง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศิวาราม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศิวาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดสะแก
วัดภาชี
วัดดอนหญ้านาง
วัดดอนหญ้านาง
วัดดอนหญ้านาง
วัดดอนหญ้านาง
วัดมณฑลประสิทธิ์
วัดมณฑลประสิทธิ์
วัดมณฑลประสิทธิ์
วัดราษฎรบรรจง
วัดราษฎรบรรจง
วัดราษฎรบรรจง
วัดราษฎรบรรจง
วัดราษฎรบรรจง
วัดราษฎรบรรจง
วัดราษฎรบรรจง
วัดราษฎรบรรจง
วัดบ้านช้าง
วัดบ้านช้าง
วัดบ้านช้าง
วัดบ้านช้าง
วัดบ้านช้าง
วัดบ้านช้าง
วัดบ้านช้าง
วัดบ้านช้าง
วัดบ้านช้าง
วัดบ้านช้าง
วัดบ้านช้าง
วัดบ้านช้าง
วัดศิวาราม
วัดศิวาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๘๕

เด็กชายวัชราวุฒิ
เด็กชายสมรักษ์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงภนิดา
เด็กชายภานุทัต
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุภาสิรี
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงกนกนารา
เด็กชายกุลพัทธ์
เด็กหญิงคนิศร
เด็กหญิงจุฑาภรณ์
นายเจตนิพัทธ์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงชนิดา
นายชยณัฐ
เด็กหญิงญาณินทร์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณิษา
เด็กหญิงถิรมนัส
เด็กชายธนลภ
เด็กชายธนาธิป
นางสาวธัญชนก
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนำผึ้ง
นางสาวปรางชมพู
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงพัชรินทร์
นายพัฒนะ
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงมุธิตา
เด็กหญิงรตินันท์

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๘๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๘๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๘๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๘๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๕๙๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๙๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๙๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๙๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๙๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๙๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๙๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๙๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๙๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๕๙๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๐๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๐๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๐๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๐๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๐๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๐๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๐๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๐๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๐๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๐๙
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๑๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๑๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๑๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๑๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๑๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๑๙

นามสกุล
แดงดี
เกิดทรัพย์
หวังผล
เคียมเชาว์
ยมหล้า
ชิดปราง
อ่อนเอี่ยม
กริมหนู
ดวงบุญมี
พูลลาภ
โคตปญญา
คะชานันท์
เสาศิริ
โพธิ์ศรี
สมิงไพร
ปลื้มจิต
พรรณหาญ
เพ็ชชู
ธรรมสมพงษ์
กนกนาค
เชิงผาสุวรรณ
เชิมชัยภูมิ
ตั้งคุณธรรม
แว่นสอน
จันทวิโรจน์
ไกรกลิ่น
บัวอุไร
สมนึก
ทรัพย์กลิ่น
สงเคราะห์
สังสวัสดิ์
วิภาคะ
พิมพ์วัน
บุญคำ
สิงห์โตขำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดศิวาราม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศิวาราม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศิวาราม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศิวาราม
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศิวาราม
๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศิวาราม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศิวาราม

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศิวาราม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศิวาราม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศิวาราม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรราชวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิวาราม
วัดศิวาราม
วัดศิวาราม
วัดศิวาราม
วัดศิวาราม
วัดศิวาราม
วัดศิวาราม
วัดศิวาราม
วัดศิวาราม
วัดศิวาราม
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 โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๒๐

นายระพีพัฒน์
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงวิภารัตน์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงหทัยภัทร
เด็กหญิงอรณิชา
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กชายอัศวิน

ยินดี
คำหล้า
สุขศรีใส
ต้นทอง
พรหมวิภา
แฟงแย้ม
บุญถม
กันพ้นภัย
มั่งมี
ฉายสำเภา
พบความชอบ
เหมาะสิงห์
เข็มทอง
ฝายลี
สุขสุเมฆ
พรหมสุขไพศาล
หมื่นแสน
ทองผอม
รัตน์ชิต
พันธุ์ทอง
ศรีกาหลง
กนิษฐานนท์
แก้วไพฑูรย์
เจริญรื่น
สะพุ่ม
สามพ่วงบุญ
ถวาย
นุ่มประทุม
กุลมา
จะละ
ส่งศรีแจ้ง
มันตาพันธ์
เทพทอง
ปานสมเพียร
แตงสาขา

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๒๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๒๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๒๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๒๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๓๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๓๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๓๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๓๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๓๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๓๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๔๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๔๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงจิรทิปต์
เด็กหญิงฐิดาพร
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กหญิงธัญทิพย์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงพิริสา
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงสุธาสินี

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๔๒ เด็กหญิงสุมินทร์ชนา
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๔๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๔๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๔๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๔๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๔๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๔๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๕๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๕๒

เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงกัลยรัตน์
นายวิศิษศักดิ์
เด็กหญิงจีภารัตน์
เด็กหญิงตวงทอง
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กหญิงระพีวัลย์
เด็กหญิงนันทิชา

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๕๓ เด็กหญิงประกายกานต์
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๕๔

เด็กชายพงศธร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรราชวิทยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
๐๓/๐๓/๒๕๔๘
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
๐๙/๑๐/๒๕๔๗
๑๕/๐๗/๒๕๔๗
๒๘/๐๒/๒๕๔๘
๒๑/๐๙/๒๕๔๗
๒๓/๐๒/๒๕๔๙
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
๑๘/๐๔/๒๕๔๙
๒๙/๐๕/๒๕๔๙
๑๑/๐๙/๒๕๔๘
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
๐๕/๑๐/๒๕๔๘
๒๘/๐๘/๒๕๔๘
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
๑๓/๐๙/๒๕๔๘
๒๕/๐๙/๒๕๔๘
๑๔/๐๘/๒๕๔๘
๒๒/๑๑/๒๕๔๙
๒๕/๑๑/๒๕๔๖
๑๖/๑๑/๒๕๔๗

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
๑๙/๐๑/๒๕๔๙
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนไตรราชวิทยา
วัดท่าซุงทักษิณาราม
โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๒๘๙) วัดอินทอารี
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา วัดปทุมวัน
โรงเรียนวัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ'์ วัดหลักชัย
โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
วัดโสภณเจติการาม
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงพัชริดา
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๕๖ เด็กหญิงภาวินี
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๕๗ เด็กหญิงศุภรัตน์
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๕๘ เด็กหญิงอริสา
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๕๕

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๕๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๖๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๖๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๖๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๖๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๖๔

เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงชัชวรรณ
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงพรรณวิสา
เด็กชายพีรภัทร

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๖๕ เด็กหญิงกนกกาญจน์

เด็กชายภูวดล
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๖๗ เด็กหญิงวนัสนัน
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๖๘ เด็กหญิงวันวิสา
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๖๙ เด็กชายอภิสิทธิ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๖๖

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๗๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๗๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๗๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๗๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๗๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๗๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๗๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๗๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๗๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๗๙

เด็กหญิงปณิสตา
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กหญิงวีรวรรณ
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงชนันภรณ์
เด็กชายภานุพงค์
เด็กหญิงธวัลพร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กชายนพพร

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๘๐ เด็กหญิงปรีดาวรรณ
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๘๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๘๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๘๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๘๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๘๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๘๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๘๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๘๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๘๙

เด็กชายวีระพงษ์
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายปรเมศ
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายสัญชัย
เด็กหญิงสุชาดา

นามสกุล
สัญญากฤษ
พึ่งลิ
กุลมา
ทรงขจร
สภาพักตร์
กุฏีเขตต์
อินทรโชติ
แดงใหญ่
พุทธบุญ
ศาสตร์สมบูรณ์
กิจผ่องศรี
การสมชน
สกุลวิกรานต์
สุขแพทย์
บุญมี
แสงสว่าง
สุขเกษม
คำพราว
เรืองประยุร
ทรัพย์จำนงค์
พยุงแก้ว
ทรัพย์บ้านใหม่
รอดสุภาสิทธิ์
ฉิมพาลี
เปรมปญญา
ชุ่มชูวงศ์
ธนะวุฒิ
อื้อฉาว
บัวเขียว
พันธ์กิจ
โกมลสุบิน
เหมือนประสาตร์
อักษร
พรหมราช
ไกรขันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจรเข้ไล่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
๒๘/๑๐/๒๕๔๘
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
๐๙/๐๗/๒๕๔๙
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
๒๙/๐๓/๒๕๔๗
๐๕/๐๖/๒๕๔๘
๒๙/๐๓/๒๕๔๘
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

๐๒/๐๕/๒๕๕๔
๑๕/๐๕/๒๕๖๐
๐๓/๐๗/๒๕๕๗
๑๘/๐๕/๒๕๕๒
๑๖/๐๕/๒๕๕๓
๑๘/๐๕/๒๕๕๒
๑๖/๐๕/๒๕๕๓
๑๖/๐๕/๒๕๕๔
๑๖/๐๕/๒๕๕๔
๑๖/๐๕/๒๕๕๔

๐๕/๐๘/๒๕๕๙
๐๑/๑๑/๒๕๕๙
๑๖/๐๕/๒๕๕๙
๑๖/๐๕/๒๕๕๔

วัดชายนา
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
โรงเรียนวัดจรเข้ไล่
วัดชายนา
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
โรงเรียนวัดไชยภูมิ
วัดไชยภูมิ
โรงเรียนวัดปนแก้ว
วัดปนแก้ว
โรงเรียนวัดปนแก้ว
วัดปนแก้ว
โรงเรียนวัดปนแก้ว
วัดปนแก้ว
โรงเรียนวัดปนแก้ว
วัดปนแก้ว
โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) วัดสุธาโภชน์
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) วัดมารวิชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๙๐

นางสาวนิตยา
นางสาวพรณิชา
นางสาวมินธิดา
นายธนะรักษ์
นางสาวอภัสรา
เด็กหญิงกีรติยา
เด็กหญิงเกศรา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงธนัญญา

ไชยฤษี
บรรติราช
สายเครือดำ
ควรสถาน
อัคศรี
จันท์คง
เถื่อนสมบูรณ์
เถื่อนสมบูรณ์
ควรสถาน
จันทะวงษ์
กสิกุล
จรบำรุง
ขจรเดช
กิจชูศรี
อุไรพันธ์
วงษ์พิทักษ์
กรสุวรรณ
อรรถมงคล
กุลบุญ
อ่อนแก้ว
สุกรีรักษ์
ถ่ายเนียม
ลอยลม
เมฆย้อย
สีเขียวสด
อุดหนุนเผ่าพงษ์
วงษ์ประดิษฐ์
จันทร์สุข
คำชื่น
น้อยตา
กิจถาวร
เขียนดี
ผ่องลำเจียก
ภุมมา
เฮงสิริ

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๙๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๙๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๙๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๙๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๙๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๙๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๙๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๖๙๘

อย ๒๕๒๖๒/๐๖๙๙ เด็กหญิงทิฆัมพรรณ

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๐๐ เด็กหญิงสุทธิดา
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๐๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๐๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๐๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๐๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๐๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๐๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๐๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๐๘

เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงธิตินันท์
เด็กหญิงสุวมล
นางสาวพรวิภา
นางสาวมนฤทัย
นางสาวสุพัชญา

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๐๙ นางสาวเสาวลักษณ์

เด็กหญิงกฤติมา
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๑๑ เด็กหญิงนริศรา
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๑๐

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๑๒ เด็กหญิงนันทิกานต์

เด็กหญิงปริยากร
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๑๔ เด็กหญิงพรนภัส
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๑๕ เด็กหญิงระพีพัฒน์
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๑๓

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๑๖ เด็กหญิงวลัยพรรณ
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๑๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๒๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๒๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๒๔

เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุพัฒตรา
เด็กหญิงกนกทิพย์
เด็กหญิงจณิสตา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กหญิงนฤภัทร
เด็กหญิงนัทสุดา
เด็กหญิงพนัชกร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางบาล
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางบาล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางบาล

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางบาล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล
๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางบาล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางบาล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)

๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเจ้าเจ็ดนอก
วัดเจ้าเจ็ดนอก
วัดเจ้าเจ็ดนอก
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดโคกหิรัญ
วัดม่วงหวาน
วัดม่วงหวาน
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๒๕

เด็กหญิงเพ็ญศิริ
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงกิ่งแก้ว
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายธิติวุฒิ
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กหญิงปาณิกรณ์
เด็กชายปยชัย
เด็กหญิงปยพร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กชายพิตตินันท์
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กหญิงรุ่งทิพย์
เด็กหญิงวรรณิศา
เด็กหญิงสุมินตรา
เด็กชายสุรยุทธ์

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๒๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๓๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๓๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๓๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๓๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๓๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๓๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๔๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๔๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๔๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๔๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๔๕

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๔๖ เด็กหญิงจิตราภรณ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๔๗ เด็กหญิงณัฐธีรัชฌา
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๔๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๔๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๕๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๕๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๕๓

เด็กชายธนกร
เด็กชายธนัท
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงภัคภร
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงอลิสรา

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๕๔ เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๕๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๕๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๕๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๕๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๕๙

เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กชายพงศธร
เด็กชายเมธี
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายจักรินทร์

นามสกุล
บัวขม
รักกลาง
สุภาเสพ
รักเหมือน
ฉัตรชัยโพธิ์ทอง
แสงเงิน
คงถาวร
ชมภูนาค
วงษ์จันนา
โสภาฉัตร์
ฤกษ์สง่า
เจริญปล้อง
ทองรัตน์
ธาระลาภ
อินทรินทร์
ใจดี
คงรอด
สายอาบหยุด
ถ่ายเนียม
อาจสุริยวงศ์
ผู้สำอาง
พบพร
คำลือ
ฤกษ์วิธี
อนุสรณ์
ศรีหมอก
มาตย์แสง
สินใช้
การฉัตรี
ชัยประภา
โกมลารชุน
ฤกษ์สำราญ
บรรติราช
แสงขาว
ทำทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดบางซ้ายนอก
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง
วัดทางหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๖๐

เด็กชายชนภัทร์
เด็กชายธีรวุฒิ
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายณรังสรรค์
เด็กหญิงศรีพร
เด็กหญิงสุชานาฏ
เด็กหญิงณพชร
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายชาตรี
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กชายปฐมพร
เด็กชายสุรเชษฐ์
เด็กชายภูริพัทธ
เด็กชายวันชนะ
เด็กชายกิตติศักดิ์

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๖๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๖๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๖๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๖๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๖๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๖๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๖๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๖๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๖๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๗๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๗๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๗๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๗๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๗๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๗๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๗๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๗๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๗๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๗๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๘๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๘๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๘๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๘๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๘๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๘๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๘๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๘๗

เด็กหญิงเจนณิษา
เด็กชายเตวิทย์
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพงษ์ศักดิ์
เด็กหญิงเยาวภา
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กหญิงอทิวราห์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายจตุรงค์
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายธีรภัทร

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๘๘ เด็กหญิงกนกวรรณ
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๘๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๗๙๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๙๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๙๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๙๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายสรธร
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
นางสาวชุติกาญจน์
นางสาวดาราพร
นางสาวปนัดดา

นามสกุล

ยิ่งใหญ่
สิทธิศักดิ์
พรหมลาย
ศิริวงษ์
บุญมาก
ชูศรี
บุญเรือน
พิมพ์งาม
เกตุแก้ว
ปอมพฤกษ์
สายวงศ์สอน
จั่นเทศ
ยอดชมญาณ
จันทราภิรมย์
แก้วประเสริฐ
พงษ์มณี
สนธิ
วัฒกี
แช่มช้อย
พิศตะขบ
เกตุวร
มิลขุนทด
พิมพ์สุวรรณ์
วิเศษโวหาร
อิ่มจันทร์
มีนันต์
ไม้แก้ว
สัมมามิตร
อินทร์สำราญ
รักบุญ
สนธิพร
จันทร์ขอม
สุขจิตร
แสนกล้า
ชมถนอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) วัดทางหลวง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) วัดทางหลวง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) วัดทางหลวง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสามเพลง
วัดสามเพลง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสามเพลง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสามเพลง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสามเพลง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสามเพลง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสามเพลง
๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๑/๑๑/๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

วัดสามเพลง
วัดสามเพลง
วัดสามเพลง
วัดสามเพลง
วัดสามเพลง
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดโคกจินดาราม
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๙๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๙๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๙๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๙๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๗๙๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๐๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๐๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๐๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๐๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๐๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๐๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๐๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๐๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๐๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๐๙
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๑๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๑๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๑๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๑๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๑๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๑๙

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๒๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๒๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๒๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงสงกรานต์ สิงห์สุรีย์
เด็กหญิงสัญญาลักษณ์ คงประเสริฐ
นางสาวสิรินยา ตระุกูลภากร
เด็กชายกรกฏ ชมชี
นางสาวเปมิกา ผึ้งทอง
เด็กชายณัทพงศ์ งามชื่น
เด็กชายธนกร
บุบผา
เด็กชายระพีภัทร แก้วสุขใส
เด็กหญิงศิริยากร สัตย์บุศย์
เด็กชายสราวุฒิ ตรีสิทธิ์

๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

เด็กชายคณาธิป
เด็กชายจรัญ
เด็กหญิงจิตติมา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายเจนวิทย์
เด็กหญิงชนาพร
เด็กหญิงชนิภรณ์
เด็กชายชินดนัย
เด็กหญิงฐิติการ
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนิศร์
เด็กหญิงพัดพิมล
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอาทิตยา

เกิดภักดี
จันทรี
ศรีสวัสดิ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

ขำศรี
ขันธลักษณา
แสงทอง
วัตตะตุ้น
สุขธนี
ยี่อินทร
กลิ่นธูป
นาคศรีคร้าม
มณเฑียร
ร่มโพภักดิ์
บุญจันทร์
ประสิทธิเดช
เรืองบุุบผา
กรีวิทย์
น้อยเหลา
ถึงพร้อม
เกษตรภิบาล
ฤทธินัย
สุขคุณี
ประดับญาติ
สรสนิท
อุดมศิลป

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๒๐ เด็กชายเอกนรินทร์
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๒๑

นามสกุล

เด็กหญิงไอยรา
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกิตติ
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงมุกดา
เด็กหญิงศิริวรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๕๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๑๖/๐๕/๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร
๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
วัดเกาะแก้ว
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

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๓๐

เด็กหญิงสิรีรัตน์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายจีระศักดิ์
เด็กหญิงณัฐรวดี
เด็กชายภาราดร
เด็กหญิงวรรณษา
นายวีรพงษ์
เด็กหญิงกันติชา
เด็กหญิงกันยิกา
เด็กหญิงจิรวดี
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงชุติกานต์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายภูผา
เด็กชายภูววิศว์
เด็กหญิงวาสนา
นางสาวจิราวรรณ
นายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงสุดาพร
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงณัฏฐิกา
เด็กชายเปรมจิต
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กหญิงสุวีรยา
นายธีระศักดิ์
นายภาสุ
นางสาวรัญธิดา
นายวีรยุทธ
นายวีระ
นางสาวอนัญญา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกัลยกร

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๓๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๓๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๓๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๓๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๓๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๔๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๔๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๔๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๔๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๔๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๔๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๔๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๔๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๔๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๕๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๕๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๕๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๕๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๕๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๕๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๕๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๕๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๕๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๖๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๖๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๖๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๖๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๖๔

นามสกุล
จันทร์นาค
ไกรเดช
วงษ์เรือง
สภาพพร
วงษ์กฤษณ์
อ่อนเม้ย
กองเย็น
เปรมปรี
เปรมปรี
ภู่มาลี
บุญไพโรจน์
งามสมเสพ
เผือกทอง
วัติวงษ์
ทวีศิลป
ชยศรีคงพัฒน์
สนธิพันธ์
กลิ่นกุหลาบ
สายโสภา
ล้อมสำโรง
แนวสุพล
สมคะเน
พุ่มวันเพ็ญ
พระครูถ่ิน
งามจิริประภาส
ชัยโชติธรนันท์
ชูตานนท์
สมใจ
กรรภิรมย์
ทรงโฉม
เจริญแสง
มังคะลา
ผ่องโสภา
นักเกลื่อน
เต็มถุง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม

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

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
๑๗/๑๒/๒๕๔๓ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

๑๘/๐๓/๒๕๓๖ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทร์ประเทศ
วัดจันทร์ประเทศ
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดประดู่ทรงธรรม
วัดท่าการ้อง
วัดท่าการ้อง
วัดร้อยไร่
วัดร้อยไร่
วัดเรือแข่ง
วัดเรือแข่ง
วัดเรือแข่ง
วัดเรือแข่ง
วัดเรือแข่ง
วัดเรือแข่ง
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๖๕

เด็กชายฐิฏิวัตต์
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปาณสร
เด็กหญิงพรชนก
เด็กหญิงเมธิตา
เด็กหญิงลลิตวดี
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอัญมณี
นางสาวจิราภรณ์
นายธนบัตร
นางสาวนิลวดี
นางสาวพิมพ์รพัตร
นางสาววิภาพร
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวโศภิษฐา
นายสกายต์
นางสาวสุดใจ
นางสาวอรอนงค์
เด็กชายกฤตยชญ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงทิพยภรณ์
เด็กหญิงภัธวรรณ
นายราเชนณ์
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงกัลยา

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๖๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๖๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๖๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๖๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๗๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๗๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๗๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๗๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๗๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๗๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๗๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๗๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๗๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๗๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๘๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๘๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๘๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๘๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๘๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๘๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๘๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๘๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๘๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๘๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๘๙๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๙๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๙๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๙๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๙๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๙๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๙๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๙๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๙๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๘๙๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

บุญเลี้ยง
ทองดอนเปรียง
พิมพากุล
เปยมฤกษ์
สอนด้วง
กลิ่นสารี
ประสพเนตร์
แสงสอาด
บุญสิม
ญาณฤทธิ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

พงษะ
แสงเมือง
บัวเงิน
กลิ่นเกษร
ช้างเสวก
อุพลรัมย์
นุชคุ้ม
อรุณแจ้ง
กล่อมยงค์
กุลอาบ
ราชประสิทธิ์
จิตรเนื่อง
รุ่งอุทัย
เคลือศิลป
รุททองจันทร์
กันทุกข์
แก้วลอย
คงดารา
ซุนสง่า
ม่วงราช
ส้มแปน
จันทร์เปล่ง
ปนลาย
ไม้เกตุ
ประสพกลิ่น

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดตะโหนด
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดวัง
วัดวัง
วัดวัง
วัดวัง
วัดวัง
วัดวัง
วัดวัง
วัดวัง
วัดวัง
วัดจันทร์

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๐๐ เด็กหญิงกัลยาณี หวังดี
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๐๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๐๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๐๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๐๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๐๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๐๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๐๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๐๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๐๙
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๑๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๑๓

เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กหญิงเกศศิริน
เด็กหญิงเกษสิณี
เด็กหญิงขวัญนรี
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายพชรพล
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กชายศุภควิชฐ์
เด็กหญิงสร้อยสุดา
เด็กหญิงสุรัตนา
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายกิตติพงษ์

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๑๔ เด็กหญิงกมลวรรณ
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๑๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๑๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๑๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๒๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๒๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๒๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๒๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๒๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๓๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวศินี
เด็กหญิงศศิภา
เด็กหญิงอลิสา
เด็กหญิงอัจจิมา
เด็กชายเฉลิมวุฒิ
เด็กหญิงดารินี
เด็กหญิงธิติมา
เด็กชายปติพัฒน์
เด็กหญิงชญาทิพย์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีระรัตน์
เด็กชายนำพักต์
เด็กชายบวร
เด็กหญิงปานตะวัน
เด็กหญิงมนัญญา
เด็กชายรชานนท์
เด็กหญิงสายฟา
เด็กหญิงสุภัชชา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

เข็มเพ็ชร
นามาบ
บุญประเสริฐ
โสภา
หมื่นสงค์
ตั้งหทัยทิพย์
พินิจรอบ
แย้มพจน์
ไชยบุญเรือง
โสเพ็ชร
สุขกระสันต์
หยวกสูงเนิน
แสงสินไชย
พงษ์พูล
พาลีพจน์
เวชเดช
เลิด
ระหูภา
บัวสีตัน
ตูมกลาง
เชิงขุนทด
หมื่นทอง
ศรีสมดี
หาญเวช
แสงเพ็ชร์
เวชกรณ์
โหราศาสตร์
ขิงหอม
วณิดา
คุ้มเสถียร
ขาวฉวี
ศรีสุวรรณ
ขิงหอม
อินทโชติ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดจันทร์
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดพร้าวโสภณาราม
วัดบางระกำ
วัดบางระกำ
วัดบางระกำ
วัดบางระกำ
วัดเทพจันทร์ลอย
วัดเทพจันทร์ลอย
วัดเทพจันทร์ลอย
วัดเทพจันทร์ลอย
วัดเทพจันทร์ลอย
วัดเทพจันทร์ลอย
วัดเทพจันทร์ลอย
วัดเทพจันทร์ลอย
วัดเทพจันทร์ลอย
วัดเทพจันทร์ลอย
วัดเทพจันทร์ลอย

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๓๕

เด็กชายอนุพล
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอัครกร
เด็กหญิงเอลิษา
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายนับทอง
เด็กหญิงภัทรชนน
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายอนุวัฒ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงนพมาศ
เด็กหญิงพิชญทิดา
เด็กหญิงมลธิชา
เด็กหญิงกิ่งทอง
เด็กชายถิรพุทธิ์

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๓๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๓๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๓๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๔๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๔๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๔๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๔๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๔๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๔๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๔๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๔๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๔๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๕๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๕๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๕๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๕๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๕๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๕๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๕๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๕๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๕๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๖๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๖๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๖๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๖๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๖๔

เด็กชายนฤพนธ์
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพิมวิมล
เด็กหญิงแพรววนิล
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงศิริลักษนา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายสิริวัฒน์

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๖๕ เด็กหญิงสุกัญญารัตน์

เด็กหญิงอารญา
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๖๗ เด็กชายจิณณวัตร
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๖๖

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๖๘ เด็กหญิงจิตปะพัทธ์
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๖๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์

นามสกุล
มะลิแย้ม
สุคันธจันทร์
เดชเกศรินทร์
กิจทชล
บุญมาวัฒน์
ลำเจียก
เกษมสันต์
เทียมผล
พิณทอง
ใจซื่อ
ด้วงไร
ทองใจ
ทองเรือง
เรืองสุกใส
เกษา
ทาแกง
พงษาเทศ
บุษราคำ
ดาษดา
สงเคราะห์
เฉลยปราชญ์
ศักดิ์ศรี
สะแกคุ้ม
กล่อมปราณี
มั่นใจ
เตโช
ใจบุญ
พึ่งวงศ์ญาติ
โสมณฑา
สงเคราะห์
กลิ่นใย
สิงหลักษณ์
คุ่ยเสงี่ยม
อิ่มลาภ
ศรีสุมาต

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดเทพจันทร์ลอย
๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดเทพจันทร์ลอย

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดเทพจันทร์ลอย
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดเทพจันทร์ลอย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดโพธิ์ลำแพน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดโพธิ์ลำแพน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) วัดหนองโคก
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วัดลาดทราย
วัดลาดทราย
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๗๐

เด็กหญิงนำว้า
เด็กชายปถย์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์
เด็กหญิงภัทรชา
เด็กหญิงรุ่งอรุณ
เด็กหญิงศุภกานต์
เด็กชายศุภนัฐ
เด็กหญิงสุพัสธา

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๗๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๗๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๗๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๗๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๗๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๗๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๗๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๗๘

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๗๙ เด็กหญิงสุวรรณรัตน์

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๘๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๘๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๘๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๘๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๘๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๘๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๘๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๘๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๘๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๘๙

อย ๒๕๒๖๒/๐๙๙๐
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๙๑
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๙๒
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๙๓
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๙๔
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๙๕
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๙๖
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๙๗
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๙๘
อย ๒๕๒๖๒/๐๙๙๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๐๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๐๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๐๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๐๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๐๔

เด็กหญิงอนุสรา
เด็กหญิงวิลาสินี
นายมงคล
นายวศิน
เด็กหญิงไพลิน
เด็กหญิงมะลิณี
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงญาตาวี
เด็กหญิงศศิรินทร์
นายกันตพัชร
นางสาวนลินญา
นายจตุรงค์
นางสาวณัฏฐธิดา
นายณัฐวุธ
นายธารา
นายธีรวุฒิ
นายศักรวิชย์
นายอิศรา
นายกิตติพัฒน์
นายณัฐนนท์
เด็กชายมนพพร
นางสาวสุภาพร
เด็กชายจุมพล
เด็กชายนัทวัฒ
เด็กชายพิชุตม์

นามสกุล

โพธิ์แฉล้ม
ปนทอง
เจ๊กสูงเนิน
ใจคง
บำรุง
เที่ยงตรง
สงวนพันธุ์
หอยรัตน์
กำจัดภัย
ยศดา
พิมาย
ละมุลมอญ
ไวยธารี
เทพอรุณรัตน์
โจซิ้ม
ตรีชมทอง
คำดี
คำดี
อินทรสุวรรณ์
ไวยครุฑ
ประดับพลอย
ศรีตองอ่อน
สืบถิ่น
คุ้มภักดี
ปาขจร
สำราญศิลป
ปติสม
โพธิ์ศรีทอง
เล็กทรัพย์
น้อยใหญ่
ศรีโสภา
ศรสุรินทร์
มาลี
สวัสดี
ฟุงสวาท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเปรมปรีชา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดเปรมประชากร
วัดบ้านพาสน์
วัดบ้านพาสน์
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดทุ่งศรีโพธิ์
วัดทุ่งศรีโพธิ์
วัดทุ่งศรีโพธิ์
วัดบ้านกลิ้ง
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๒๙ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๐๕

เด็กชายวิชิต
เด็กชายศตวรรษ
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายสุวรรณ
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กชายชนเมธ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงบัญฑิตา
เด็กหญิงพัสสา
เด็กชายพินิจ
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุภัทร
เด็กหญิงอนุรดี
เด็กชายอังคาร
เด็กชายกรฤต
เด็กหญิงกฤศรา

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๐๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๐๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๐๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๐๙
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๑๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๑๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๑๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๑๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๑๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๑๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๒๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๒๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๒๔

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๒๕ เด็กหญิงกิง่ กาญจน์
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๒๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๓๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๓๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๓๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๓๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๓๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๓๙

เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงชยาภา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชาริณี
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายตันติวุฒิ
เด็กชายธนารัตน์
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กหญิงน้องไหม
เด็กชายสถาภร
เด็กหญิงเหมือนฝน
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กชายปุรเชษฐ์
เด็กหญิงวิภาดา

นามสกุล
อ่อนหวาน
สืบฤกษ์
สำรมะโน
ผาสุขวงษ์
สังข์เกษม
เกตุทับ
ชัยมงคล
พิมกัน
แสงฟา
แก่นจันทร์
ทรงกิจ
ศรีสถาน
ประมวลสุข
พวงทอง
กรอบทอง
เทพทอง
แสงทอง
เดชะ
กำลังแพทย์
กำลังแพทย์
จันทร์หอม
ผลทอน
สืบทศ
เชื้อเภตรา
นารอต
นารอต
เลี้ยงสุขสันต์
วงษ์กระจ่าง
ปรีเปรม
พิทักษ์หมู่
ผ่องตระกูล
นิลย์ฤทธิ์
ภูกองชนะ
ลำดวน
พูลลาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่

หมายเหตุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่
๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) วัดโพธิผักไห่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพธิผ์ ักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)

วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโพธิผักไห่
วัดโคกทอง
วัดโคกทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๔๐

ชื่อ
เด็กหญิงสุวิมล

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๔๑ เด็กหญิงกิตติกาญจน์
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๔๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๔๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๔๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๔๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๔๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๔๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๔๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๕๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๕๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๕๓

เด็กหญิงจิรภัทร
เด็กหญิงจิรวรรณ
เด็กชายสนธยา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงจุรีรัตน์
เด็กหญิงณัฎฐิตา
เด็กหญิงสุภาดา
เด็กชายคณิศร
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธิวานนท์
เด็กชายพรชัย

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๕๔ เด็กหญิงพิมพกานต์

เด็กชายพีรพัฒน์
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๕๖ เด็กชายภาคีนัย
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๕๗ เด็กชายภูธเนศร์
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๕๘ เด็กชายวรเทพ
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๕๕

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๕๙ เด็กหญิงวรรณารัตน์

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๖๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๖๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๖๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๖๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๖๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๖๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๖๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๖๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๖๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๖๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๗๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๗๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๗๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๗๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๗๔

เด็กชายวรากรณ์
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายศตวรรษ
เด็กชายสรณัฐ
เด็กชายสรยุทธ
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายพรชัย
เด็กชายธาวิน
เด็กชายนัฎฐกิตก์

นามสกุล
อินคง
สินสมบูรณ์
ผ่องตระกูล
ม่วงอินทร์
อุบลรัตน์
พานสุวรรณ
โพธิ์ใหญ่
กลิ่นประทุม
เขมาภิรักษ์
เพ็งคล้าย
ยวงนุ่น
ลาภานิกรณ์
คงพร
ศรีหมากสุก
อินทร์ณรงค์
ห้อมทอง
ทัพด้วง
เกษมณี
เล็กทรัพย์
เล็กหงษ์
ดวงนิล
สายบัว
อนุช
เพ็งคล้าย
สายบัว
คงนิมิตร
สาระบัว
จริตธรรม
ไพรวรรณ์
ห่วงแสง
ใจดี
พวงเนียม
ปรางรักยิ้ม
ตุ้มเพ็ชร์
ภูษาทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

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

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)

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

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกทอง
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดลาดชิด
วัดตาลานใต้
วัดตาลานใต้
วัดตาลานใต้
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดดอนลาน
วัดลำตะเคียน
วัดลำตะเคียน
วัดลำตะเคียน

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๗๕

ชื่อ
เด็กชายยุทธนา

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๗๖ เด็กหญิงเกษกานดา
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๗๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๗๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๗๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๘๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๘๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๘๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๘๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๘๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๘๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๘๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๘๗

เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายสรยุท
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงณัฐวรรณ
เด็กชายธงชาติ
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงธนาวดี
เด็กชายธวัชชัย

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๘๘ เด็กหญิงธัญญารัตน์
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๘๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๐๙๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๙๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๙๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๙๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๙๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๙๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๙๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๙๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๙๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๐๙๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๐๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๐๑

เด็กหญิงธันยพร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายธีรภาพ
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนวลอนงค์
เด็กชายนัทชัย
เด็กชายนันทภพ
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กชายนิภัทร์
เด็กชายนิรุทธ์

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๐๒ เด็กชายบุณณ์ญาณ์
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๐๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๐๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๐๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๐๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๐๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๐๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๐๙

เด็กชายปราโมทย์
เด็กชายปณธิชัย
เด็กหญิงปนปณัฐท์
เด็กหญิงปยนุช
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร

นามสกุล

ปรางรักยิ้ม
คุณาจันทร์
ลาภอินทรีย์
แตงโสภา
บุญมี
กรีวิก
ฝงเงิน
นิโรจน์
เศรษฐีสมบัติ
เริงขวัญ
ธาราพุฒิ
ศรีคำมูล
งามพริ้ง
สุภาเสพย์
พุทธิวัย
เชยสกุล
สาธะปญญา
จุลบุตร
ปราโมทย์
พยุงวงศ์
หุ่นธานี
รอตไม้
สุวรรณทัศน์
รัศมีเอี่ยม
แพนทอง
ฝงสาคร
นิลเจียระไน
ทองย้อย
จุลสี
พงศาสตร์
ภู่สาย
ปลื้มใจ
เชิดฉาย
บุญเจริญ
กองจินดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดลำตะเคียน
วัดลำตะเคียน
วัดลำตะเคียน
วัดลำตะเคียน
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๑๐

เด็กหญิงพรอัมภา
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงพิยะดา
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงเพชรา
เด็กชายภควัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภูชิต
เด็กชายมนตรี
เด็กชายมนัสวี
เด็กหญิงมิลลยา
เด็กหญิงรุ่งทิพย์
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กหญิงวรรณสา
เด็กหญิงวรรนิตา
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงอาราดา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนกร
เด็กชายภควัฒน์
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงทักษิณา
เด็กชายพงศกร
นายวีรศักดิ์
เด็กหญิงอลิษา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กหญิงนภัสสรณ์

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๑๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๑๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๑๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๑๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๑๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๑๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๑๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๒๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๒๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๒๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๒๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๒๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๓๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๓๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๓๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๓๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๓๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๓๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๔๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๔๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๔๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๔๔

นามสกุล
ทรัพย์เดช
นิลสุข
นัยพัฒน์
ชินวร
น้อยใย
เทวราช
โชติกุล
เริงโพธิ์
ศรีชาติ
การมิตรี
พันธุ์เสือ
สุภายุทธ
ประคำแก้ว
สัญญพร
คงนิสัย
ฉัตรขาว
พงษ์ภมร
ลือแก้วมา
งามอารมย์
สุขแสงแก้ว
รุ่งเรือง
สุภาษิต
ปราโมทย์
อาจปอง
ฝกฝาย
ชูราศรี
กลัวพาล
รอดจำรูญ
นัยจิตร์
แปนอ้อย
หอเยี่ยม
ปานเพียร
จำนงค์ลาภ
โอสถ
ชมญาติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดโคกเสือ
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดสีกุก
วัดอินทาราม
วัดพระขาว
วัดพระขาว
วัดพระขาว
วัดพระขาว
วัดพระขาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๔๕

เด็กหญิงนวรัตน์
นางสาวพิมพ์ทิภา
เด็กหญิงญาดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายนัธทวัฒน์
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงอัยลดา
เด็กชายกิตติพันธ์
เด็กหญิงณัฐมล
เด็กชายรังสิมันตุ์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงอริษา
นายจิรวัฒน์
เด็กชายคณาวุฒิ
เด็กหญิงสาริณีย์
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงณัฐฌา
เด็กชายพัชรพงศ์
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายคุณกิตติ
เด็กชายชูติชัย
เด็กชายทีปนัน
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายปองภพ
เด็กหญิงปนมุก
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงพรนัฐชา
เด็กชายพลธนธรณ์
เด็กชายพลภัทร
เด็กหญิงพัชราภร
เด็กหญิงพัชราภา

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๔๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๔๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๔๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๔๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๕๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๕๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๕๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๕๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๕๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๕๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๕๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๕๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๕๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๖๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๖๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๖๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๖๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๖๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๖๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๖๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๖๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๖๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๖๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๗๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๗๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๗๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๗๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๗๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๗๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๗๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๗๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๗๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๗๙

นามสกุล
พรมเมือง
กิจพจน์
สายรัตน์
ประนม
เกตุสัตย์
โททอง
เฉลิมวัตร
ฤกษ์นิมิตร
สัญญวงษ์
คนรู้
อินทะปญญา
มงคลคูณ
ศรีวงษ์ชัย
ดาลาด
คำเรือง
พานลับ
ทองงาม
ปนงาม
เกิดแพร่
คุ้มสมบัติ
อินทองตั๋ง
พ้นภัย
สิงห์เถื่อน
ชัยไธสงค์
มาหิรัญ
ริ้วบำรุง
แสงจันทร์
วีราสา
คงเจริญ
วงษ์ศรี
วายุภักดิ์
ปญจะ
สุวรรณ
สุขโพล้ง
สุขโพล้ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วัดพระขาว

๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสาคลีวิทยา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกลาง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกลาง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกลาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลาง
๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลาง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหนองนำส้มวิทยาคม

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

วัดสามตุ่ม
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดขนอนใต้
วัดขนอนใต้
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดหนองนำส้ม
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๘๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๘๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๘๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๘๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๘๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๘๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๘๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๘๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๘๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๘๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๑๙๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๙๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๙๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๙๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๙๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๙๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๙๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๙๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๙๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๑๙๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๒๐๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๐๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๐๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๐๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๐๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๐๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๐๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๐๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๐๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๐๙
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๑๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๑๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๑๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๑๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๑๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพัฌชาวี สวัสดิรักษา
เด็กหญิงภรณ์อภิสรา ศิริศรีวรางค์
เด็กหญิงภัคพนิดา เทวเดช
เด็กหญิงมณีรัตน์ เดชพจน์
เด็กหญิงรติมา แสงดาว
เด็กหญิงรังสิมาภรณ์ บุญแท้
เด็กหญิงลักษิกา เกิดทรัพย์
เด็กชายวรเมธ นาคหล่อ
เด็กหญิงอนุศรา สีใส
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ ทับทิมอ่อน
เด็กชายอิษฎา พลทหาร
เด็กชายสิทธิชัย พัดหนู
เด็กชายอรรถพร พอขุนทด
เด็กหญิงทัศนา แก้วศรีสุข
นายสิริเสส
คงเจริญ
เด็กหญิงปนบังอร วรพล
เด็กหญิงพิมลพรรณ รุ่งเข้า
เด็กชายธานินทร์ ผาสุขศาสตร์
เด็กหญิงศิริคุณ ทั่งทอง
เด็กหญิงปราณี พานทองคำ
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พันเถื่อน
เด็กหญิงณัฏฐณิดา วิโรจนะ
เด็กหญิงวรนัน งามสมโสด
เด็กหญิงกนกวรรณ วิมลศิลป
เด็กหญิงธัญวรัตน์ คงสมใจ
เด็กชายนวพล ปอมค่าย
เด็กชายปุญญพัฒน์ คงเจริญ
เด็กชายวชิรพล พึ่งประยูร
เด็กชายเวธณ์วศิณ เสกิระ
เด็กชายศุภเชฏฐ์ สมเสนาะ
เด็กชายสันติภาพ โคตรสขึง
เด็กชายก้องภพ มงคะ
เด็กหญิงชฎาพร พูนทอง
เด็กชายณภัทร ราชวรรณดี
เด็กชายธนพนธ์ ดาวเรือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ่อแร่
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ่อแร่
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ่อแร่
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดคานหาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคานหาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคานหาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนพุดซา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนพุดซา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์แมรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเซนต์แมรี
๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์แมรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์แมรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์แมรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเซนต์แมรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเซนต์แมรี

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเซนต์แมรี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดไม้รวก
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดศาลาลอย
วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดคานหาม
วัดดอนพุทรา
วัดดอนพุทรา
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดหนองไม้ซุง
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดบ้านเลนสระกระจับ
วัดชีปะขาว
วัดชีปะขาว
วัดชีปะขาว
วัดชีปะขาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กชายธีรเชษฐ์
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๑๖ เด็กชายธีรภัทร
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๑๗ เด็กชายนัทธวัฒน์
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๑๘ เด็กหญิงเพ็ญลดา
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๑๕

อย ๒๕๒๖๒/๑๒๑๙ เด็กชายมนต์ญารัตน์

อย ๒๕๒๖๒/๑๒๒๐ เด็กชายรวินท์วัฒน์
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๒๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๒๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๒๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๒๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๒๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๒๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๒๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๒๘
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๒๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๒๓๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๓๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๓๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๓๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๓๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๓๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๓๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๓๗

เด็กชายวาคิม
เด็กชายศักยะ
เด็กชายอณาวิล
เด็กหญิงกชมน
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทิตติยะ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปยังกูร
เด็กหญิงวรัญชนา
เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงสุทธินันท์
เด็กชายไอสิวัตร
เด็กหญิงอริสนันต์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงพรพรรณ

อย ๒๕๒๖๒/๑๒๓๘ เด็กหญิงนันทนาภรณ์
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๓๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๒๔๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๔๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๔๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๔๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๔๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๔๕

เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงสิริวัลย์
เด็กชายเอกพันธ์
เด็กชายกิตติเชษฐ์
เด็กหญิงคุนัญญา
เด็กหญิงจอมขวัญ
เด็กหญิงณัฐณิชา

อย ๒๕๒๖๒/๑๒๔๖ เด็กหญิงตริตราภรณ์

เด็กหญิงภัทรธิดา
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๔๘ เด็กชายภูวดล
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๔๙ เด็กหญิงสุกัญญา
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๔๗

นามสกุล
คงมิยา
เถามานกูล
โสดาดง
สูนพยานนท์
บุญยศ
กาสีชา
ทินวงค์
ธุปะละ
ตระกูลสุนทรชัย
สุดใจ
วรคามิน
ธนภรณ์
ทิพย์สุวรรณ
น่วมบุใหญ่
โพธิษา
อินทอง
ชมศิริ
นากาเสะ
ช่างเสา
นันทวิสาร
เต่าทอง
ขำพุ่ม
รังษิโย
โพธิ์งาม
บางบาล
ร่มโพธิ์
มะลิมาศ
รัตนคุณศาสตร์
มั่นหมาย
ทรงถิ่น
ขันการขาย
ปานนุ่ม
ใจเฉื่อย
พิมเสดาะ
สายเส็ง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเซนต์แมรี
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเซนต์แมรี

๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเซนต์แมรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเซนต์แมรี
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเซนต์แมรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์แมรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์แมรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์แมรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์แมรี
๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์แมรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์แมรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์แมรี
๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์แมรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเซนต์แมรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเซนต์แมรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชีปะขาว
วัดชีปะขาว
วัดชีปะขาว
วัดชีปะขาว
วัดชีปะขาว
วัดชีปะขาว
วัดชีปะขาว
วัดชีปะขาว
วัดชีปะขาว
วัดบ้านกลิ้ง
วัดบ้านกลิ้ง
วัดบ้านกลิ้ง
วัดบ้านกลิ้ง
วัดบ้านกลิ้ง
วัดบ้านกลิ้ง
วัดบ้านกลิ้ง
วัดบ้านกลิ้ง
วัดบ้านกลิ้ง
วัดบ้านกลิ้ง
วัดบ้านกลิ้ง
วัดมฤคทายวัน
วัดมฤคทายวัน
วัดมฤคทายวัน
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๓๗

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อย ๒๕๒๖๒/๑๒๕๐

เด็กหญิงสุขนภา
เด็กหญิงสุนารี
เด็กชายอภิสิษฐ์
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงกุลยา
เด็กชายคุณาวุฒิ
เด็กชายญาณภัทร
เด็กชายธนโชติ

อย ๒๕๒๖๒/๑๒๕๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๕๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๕๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๕๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๕๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๕๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๕๗

อย ๒๕๒๖๒/๑๒๕๘ เด็กหญิงพัชราภรณ์
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๕๙

อย ๒๕๒๖๒/๑๒๖๐
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๖๑
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๖๒
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๖๓
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๖๔
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๖๕
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๖๖
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๖๗
อย ๒๕๒๖๒/๑๒๖๘

เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงมะลิ
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวรรณษา
เด็กชายโสภณ
เด็กชายอันดามัน
เด็กชายพีรพล
เด็กชายสราวุฒิ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

แสงพราว
นานวัน
อัมพุช
โมราลาย
อ่อนศรี
ใหญ่ยงค์
พันธะ
สุภาถิน
พูลสุวรรณ
ผู้ชงแก้ว
หงษ์ษา
สาลีผล
ทองทรง
คำแหงกูล
เซี่ยงลี้

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

พยัฆเรือง
แก้วพิชัย
มงคลลาภ
เฉลิมพร

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุคนธาราม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดสุคนธาราม
วัดดอนพัฒนาราม
วัดดอนพัฒนาราม

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (มัธยมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๓๗
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