
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๙,๙๙๐ คน ขาดสอบ ๒,๘๒๕ คน คงสอบ ๗,๑๖๕ คน สอบได้ ๕,๒๔๙ คน สอบตก ๑,๙๑๖ คน (๗๓.๒๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๐๐๑ เด็กหญิงกรองกาญจน์
ผิวจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายฉันทพัฒน์ อองกุนะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายชีวธันย์ พงษ์แสงกอบสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงญานิจสา จันทวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สรเอีย
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงดาราวลี ใจทัศน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายดิถดนัย สีหนาท

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายธนภัทร บัวสาย

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายธนภัทร ไชยรัตน์ติเวช

๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงธมลวรรณ สีผา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายธันวา แสงอุ่น

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายธีรโชติ หมืนณรงค์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายธเนศ พลาดร

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายนครินทร์ พวงทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายนพรัตน์ บัวรังษี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงบงกชกร ชบาแดง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงปณิดา สาธิวรรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายปณนวิช วิลัยการ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงปยธิดา ปญญาสุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงปุญญิศา ชัยดำรงค์พิทักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงปุญญิศา พลปยะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายพรหมมินทร์ ประสานวงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายพลพล โพธิแก้ว

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงพิชชาพร สาระเกตุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑ / ๑๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงภัคประภา วะสิโน

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายภูมิปญญา จักร์คราม

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงวรรณลี ควรสถาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงศศิธร เจริญวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายสรวิศ ผลกิจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายสหรัฐ บำรุงรักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายสหรัฐ อยู่คง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงสุชัญญา เวชสถล

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงสุดาพร จันทรเทพ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงสุพิชญา สุโข

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงสุภนิดา เกตุดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงสุภาวดี จันทนาตาล

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายสุรพงษ์ แสวงกิจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายอภิสิษฐ์ โปร่งจิต

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงอรกัญญา คุ้มพาล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายอัครชัย สุนทรโยธี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงอินทิรา ประกอบวัฒน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายอิศรา บำรุงพงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงเจนจิรา วรรณดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายเจษฎา นาครักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายเตชิต กมลธรรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ผลพฤกษา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงแพรภรณ์ ทุ่งสว่าง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายกฤตภัค สินสมบัติทวีสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงกฤติกา หนองนำเย็น

๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายกิตติธัช พลอยสิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายจักริน สง่าอารีย์กูล

๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุมาไทย

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงชนิชา คำใสแสง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายชูตระกูล อนุประดิษฐ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงฐิติมา วรรณศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายณภัทร สร้อยทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงณภัทร์ฌา กาบภิรมย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงณัฐนชาภัทร วังแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายณัฐพล ท้วมเสมา

๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงณิชกานต์ ชูเวช

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงดวงตะวัน นิลคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายดุษิตเทพ ชินสถิต

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายธีรภัทร์ หวังเลียงกลาง

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายบุลกิต สีสมงามตระกูล

๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายปภินวิทย์ เลิศวิไล

๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายปรีดา โพธิสาวรกิจ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายปุญญพัฒน์ คลองคต

๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เขือนสุวรรณ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทองทิพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายภคพล พากเพียร

๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายภูวนัย มธุลาภรังสรรค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายวรพงศ์ วุฒิชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายวรรณธัช ยุติวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๗๔ เด็กหญิงวรรณาลักษณ์
วุฒิกร

๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ทองแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงศศิพักษณ์ พรหมฉิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงสุชัญญา เพศประเสริฐ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุพัตรา คงเจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงสุวนันท์ ไกรรอด

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายอนุวัฒน์ สร้อยสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายอนุศิษฎ์ ชวัติชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ อุดมครบ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงเกวลิน ภู่แสนสอาด

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงกนกพรรณ ผลพฤกษา

๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๘๕
นางสาวณพิชชา คงกระพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายพงศธร หิมพานต์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๘๗
นางสาวพรรณิภา อัตถาหาร

๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงวรรณฤดี ปานเสียง

๐๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๘๙
นางสาวสิโรชินี ซึมทราย

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงอภิสรา สุภาจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายกฤษณ์ ประหยัดทรัพย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๙๒
นางสาวกาญจนา กิงแก้ว

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๙๓
นางสาวกุลนันทน์ ประสงค์พร

๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๙๔
นางสาวจุฑามณี อินทร์ประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓ / ๑๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๐๙๕
นางสาวชลิตา ชูเกียรติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๙๖
นายชัชดนัย ศรีอำไพ

๐๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๙๗
นางสาวณิชกานต์ พุ่มประพาฬ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๙๘
นายนิภัทร์ ศรีพรม

๒๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๐๙๙
นายปนัดดา แสงจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๐๐
นายพงศธร ด่านปาน

๑๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๐๑
นายพงศธร สุภาพ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๐๒
นายพงษ์พัฒน์ เรืองภักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๐๓
นางสาวพิยดา สุมนทา

๒๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๐๔
นางสาววีรยา ประสมผล

๐๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๐๕
นางสาวอนุศรา เข็มกลาง

๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๐๖
นางสาวอรอุมา รัดสระน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๐๗
นางสาวอังเลย์ โสภา

๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๐๘
นางสาวอาภาศิริ ใหม่หลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๐ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๐๙
นางสาวอารีญา คงล้อม

๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๑๐
นางสาวอารีย์รัตน์ ทัดเทียม

๒๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๑๑
นายไตรภพ ถินวงศ์พรหม

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๑๒
นายไววิทย์ บำรุงพงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๑๓
นายกณวรรธน์ กิตติเวช

๒๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๑๔
นายชนาธิป กล้าหาญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๑๕
นางสาวณิศาชล ผ่องผุด

๓๐/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๑๖
นายธีรศักดิ

์

เทียมเขา
๑๑/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๑๗
นายวีรภัทร ชัยเกียรติยศ

๐๘/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๑๘
นางสาวสกาวรัตน์ กูลนา

๐๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๑๙
นางสาวอุมาพร เกตุกัลยา

๒๑/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๒๐
นายเกริกบุญ จัยสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๒๑
นายกิตติทัต ไซก๊วย

๑๑/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๒๒
นายพงศกร อินทร์พรหม

๑๒/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงกาญจนา เพียวสวาท

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายคุณาสิน ทองพูล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงจิรประภา โตแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงจีระนันท์ ประนันโต

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงณัฐชยา ธรรมเทียน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงณัฐมน องอาจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงธัญจิรา ศรีวัชรกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายธิติวุฒิ ใยบุญมี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงนำฝน เมืองสุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายบุรินทร์ วาสุกรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงปพิชญา เกษมสร้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงภัทรธิดา พูดเพราะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายวรพล ไชยมิตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงวรพิชชา แหล่งสนาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายศุภวิชญ์ พุ่มไม้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายสุชาติ เขียวมรกต

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายอภิวัฒน์ เจริญพืช

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขุนทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๔๑
นายจรัญชัย รุ่งเรือง

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๔๒
นางสาวชนัญญา พลายระหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๔๓
นางสาวดวงจันทร์ วงทศรี

๐๙/๑๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๔๔
นายธนากร อ่องสิทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๔๕
นางสาวนิภาพร ตุ๊สูงเนิน

๑๘/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๔๖
นางสาวพรพิด ประเสริฐสังข์

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๔๗
นางสาวฟาริดา ชัยยิง

่

๗/๑๐/๒๕๔๑
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๔๘
นายภาสกร พูนประเสริฐ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๔๙
นางสาวลลิตา แก้วกอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๕๐
นางสาวสุพัตรา ศรีทัดธิ

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๕๑
นายกัมพล กอศิริวลานนท์

๑๐/๐๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๕๒
นายคมสันต์ ศรีสมบัติ

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๕๓
นายฉัตรทวี เกตุขุนทด

๕/๐๕/๒๕๔๔
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๕๔
นางสาวชุติมณฑน์ แซ่เฮง

๑๙/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๕๕
นายณัฐสิทธิ

์

ท่าเสม็ด
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๕๖
นายธีรยุทธ เจียเฉียน

๐๖/๐๒/๒๕๒๐
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๕๗
นายนิธิศ กมลธรรม

๑๑/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๕๘
นางสาวบุญพา ทองคำ

๒๖/๐๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๕๙
นางสาวปณิภัทร บุษรา

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๖๐
นายยศวัฒน์ วิชัยสุขพัฒน์

๑๘/๐๕/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๖๑
นางรัชนี สวนเศรษฐ

๐๑/๐๒/๒๔๙๔

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๖๒
นางสาวรุ่งทิวา จันทร

๒๙/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๖๓
นางสาววิภารัตน์ เสมสฤษดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๖๔
นางสาวสาริณี สังข์มีน้อย

๒๑/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๑๖๕
นางสาวสุชาดา สิทธิกร

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๖๖
นายสุพจน์ นุ้ยเลียง

้

๒๕/๐๖/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๖๗
นางสาวอรภาดา พุธบริบูรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๖๘
นางสาวอรัญญา พูลพิทักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๖๙
นายเรืองวิทย์ หม่องพราหมณ์

๑๔/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๗๐
นางสาวกาญจนา ยานิตย์

๑๙/๑๐/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๗๑
นายธเนศ ชายนำเค็ม

๑๓/๐๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๗๒
นายศักดิดา

์

พลอยประเสริฐ
๒๔/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๗๓
นางสาวมัยพร บุญวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๗๔
นางสาวภัควลัญชณ์ อุทัยรัศมี

๔/๐๒/๒๕๒๕
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๗๕
นางสาวสายใจ สร้อยสมยา

๑๘/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงกรกนก ดอกเกษ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงจณาพร พลอยงาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายจีรภัทร นะเสวี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงชุติมา คนซือ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงญานิศา ทองคำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายทรงสิทธิ

์

รอดประเสริฐ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายปฎิพล พงษ์ศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงภัทรสุดา ดีวี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงวิรัลพัชร สุนทร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงสุกานดา สายเพชรสันติ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงสุภาพร พืนผล

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงอมิตา แก้วขุ่น

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายเทพพิทักษ์ วงศ์มาก

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายโยธิน เรืองสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายกรณิศ อินทรชะรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงฐิติมา ทำทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงลักษิกา พงษ์ศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงวรรณา ประเสริฐศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงอณัญญา บุญปล่อย

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายอนุสิทธิ

์

อนันตศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงอภัสรา แก้วขุ่น

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายอมรเทพ พาจังหรีด

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายอิทธิกร สงวนศิลป

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายแอร์รี

่

เรืองไชยชนะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายไชยา สร้างนานอก

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายจตุรงค์ เพ็ชรมิตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายธนกฤต ศิริวัฒน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายธันวา โอสถเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายธเนศพล ยงไธสง

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงประภาพร พิมศร

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญรักษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงวรนุช ยุทธศาสตร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายวิรุณพงษ์ นิยมศิลป

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงวิลาวัณย์ พิมพ์เสน่ห์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงกมลพรรณ แสงภักดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงกุลธิดา วัฒนะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายจิรพัฒน์ ใจกล้า

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงชลลดา ขานทรัพย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายชาคริต เด่นกระจ่าง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายชาติชาย ขอชนะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายณัฐพันพงศ์ อตัญที

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายทรงพล ทองหล่อ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายธนดล วะโร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายธนธณร์ สร้อยศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายปรีชา พันธุ์วิริยากุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงปาริชาติ บุญมี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายพานพุ่มเพชร วังสงคราม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงรุจินันท์ อินทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายวงศธร มัทนัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญวาส

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายวอน คอน

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายวัฒนา หงษ์ทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายวันครู ประมูลจักโก

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายศุภกร สำราญดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงสาวิตรี หาญโงน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุกัญญา วาปกัง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุภัชชา เชิดชู

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงอภิญญา วงศ์ไพโรจน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายอภิวัฒน์ ธงเเสนเมือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงอัญชลีพร ฝากสระ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญทะแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงโศรดา คำกองแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงกุลสตรี คำภาไพ

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายขจรภพ ขจรทรัพย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายจีรวัฒน์ มูลลีปุม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงชญานินทร์ รุ่งสกุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายชยางกูร โกฏิปภา

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงดาราวดี แสนคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงดารุณี ซือสัตย์

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายธงชัย ทางาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายธนกร มากนวล

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายธนกฤต พลไธสง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายธนากรณ์ โสภา

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงธันยพร แก้วรังษี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ พุ่มพวง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงบุญญิสา เพชรดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงบุษบา นราหนองแวง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงบุษบา รัตนกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงปรินดา พวงภู่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายปรเมศร์ แดงจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงพัชริดา โพธิลเดา

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงภาพิมล ปะวรรณโก

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายรณกร พงษ์เดชา

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายรติกร ศรีจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงรติยา คำภาไพ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงวรรณณิสา ไชยโย

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงวสุนันท์ เพ็ชรรัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ พลประสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงสุกัญญา โคทะโน

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงสุชัญญา กุลสา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายอดิศร แก้วชนะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงอริชา คำอ่อน

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงเบญจพร สาสนิกะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงเปรมจิต ศรีประเสริฐ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายแพรวา คำประดิษฐ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงจันจิรา เจริญมรรค

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายธนากรณ์ น้อยเรือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายนลิน ไพสนธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายนวพล สนเถ็ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายพงศกร สุขยิง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายพิพิธธน แดนประกรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายวิวิธชัย ชุมสาย

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายอนาวิน สอนสะอาด

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายเอกลักษณ์ จูทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงกนกพร เรืองรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงจ๋า หอยสังข์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงฉัตรชนก ชาญเกษม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ยุคจร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายณัฐนันท์ นันทเพชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ทรงชนะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงณัทศรัณย์ บรรเทาวงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงธนพร สงวนแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงนรรณภัทร ชุมกลาง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงนฤพร จันทอด

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงปภัสสร เพชรศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายปาณัท พรมมานะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงพิชชารีย์ พันธุ์จำรัส

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงพุทธิดา ศิริการ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงยศวดี โพธินอก

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายวิทวัส นุชสวาท

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายวิศิษฏ์ ธรรมเกษร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงวีริยา กง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายศุภกร บุญแก้วขาว

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงสาวิตรี ชัยยิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา แก่นขวัญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงสุนารี รอดทับทัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายสุริยน พ่วงแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุวรรณี ชอบชน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงส้มโอ เกษร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงอภิชญา วงค์นารี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ แสงไฟ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายเอกชัย วิชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายไกรภพ โพธิวงษ์

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายจาตุรนต์ สุนทรวงศ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงชนิตา สมิร่า เจคอปส์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายธวัชชัย ประวิเศษ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายนันธพงศ์ ทองใบบน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายนิพนธ์ แจ้งโพธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายพงศ์พันธ์ เหลืองไทรงาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงพฤหัส ทองขจร

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายพัฒนพงศ์ แก้วหนู

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงพีรยา จดจำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงมานิตา สังข์พยัคฆ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายวิทสรุตร์ ทรัพย์สมบัติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายสมชาย ฟบประโคน

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงสุนิตา ปานนุ่น

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายอริณ หงษ์สุทธิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงอริสา สันทาลุนัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงขนิษฐา เทียงมน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายจิรกฤต สัตตะรัตนะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงจิราพร ศรีเรือง

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงฉันทิศา ประดิษฐ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายชนินทร ตลาดเงิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงณหทัยวรรณ

ราชไร่
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายธเนศ ชอบปารัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายบดินทร์ ดีดน้อย

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายพุทธิรักษ์ ศิริการ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงรุจิรา มันหาญ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายอรรถพล วงค์นารี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายกงกฤช กลมเกลียง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงกมลชนก โอภาชาติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงกมลพรรณ แซ่อึง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายกรรชัย กิตติเวช

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงกรวรรณ ผลประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายกฤษณพร โทนแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงกวินทิพย์ เจนการ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงกันยรัตน์ รัตนสร้อย

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงกัลยาณี อมรแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงกัลย์สุดา ถนอมวัฒน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา บานแย้ม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายกิตติพงศ์ เชือสาย

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายกิตติภพ องอาจสุนทร

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงกิตติวรรณ อมรแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงขวัญจิรา วัชรกุลธรไทย

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงจณิสตา

พลอยชาติตระกูล ๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงจิดาภา ชาญประโคน

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงจิรภัทร์ เทพรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงจิรัชญา บุญช่วย

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายจิรัฏฐ์ นามกระจ่าง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายจิรายุ รืนจิตร์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงชลธิชา สุทธิประภา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายชัยศิษย์ งามเลิศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงญาตาวี ใจสุทธิ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงฐาปนา คงขวัญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงณัฎฐนิชา พิมพร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงณัฐชยาค์ ปยะธรรมวุฒิกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายณัฐภัทร ธนธนินท์ธรณ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายณัฐภัทร รัตนแสง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายทวีวัฒน์ สังขนาค

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายธนกร บุราณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายธนกฤต มิงมงคล

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงธนพร บุญส่ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงธนพร เมืองใย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายธนภัทร ทรัพย์ประเสริฐ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายธนภัทร เนินหาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายธนภูมิ จิตมัน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงธนัญญา พวงทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงธนาภรณ์ ทำสวน

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงธันย์นิชา เจริญรัฐนราสิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ จรวิรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงธิรดา เปลียนศรี

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายธีรภัทร ศรีจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายนนทพัทธ์ นาสิงห์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายนพรุจ อรุณนภัสกุล

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายนฤเบศ บุญทา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายนันทพัทธ์ บุญเฒ่า

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงนาตาลี คชเสนี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ประเสริฐศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงบุญญปญญ์ ประเสริฐศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงปณิดา โกนตะสิงห์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงปทิตตา ภูวนัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงปนัดดา พยัคโยธี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงปริศรา สุดตามัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงปยาภรณ์ แทนนิกร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายปุญญพัฒน์ จิตรบรรเทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงพนิดา เจริญภักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงพรชิตา สีกลำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายพลวัฒน์ สุขกิจสันติชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายพลวัฒน์ หอมเอนก

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงพิมพกานต์ นำมหาเจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา อยู่พรหมชาติ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายพีรพงศ์ เรืองอมรชัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายภัทรวุฒิ สำเภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงภัทริกา มีมาก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ บุตรนามดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงภาวินี วิเศษฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายภีมพล เบิกบาน

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายภูวนัตถ์ สร้อยระย้า

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายมุนินทร ประถม

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงมโนชา ตรงชืน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายยศวริศ วิไลลักษณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงรัตติกาล จันทรมาตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายวรินทร เคอ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงวิรินดา ศิริเจียมรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายวีรพงศ์ มังคละสุ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายวีรภัทร ชาวไชย

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายศรัณยภัทร

มหาโชคกิจสิริกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ฉุนเฉียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงสุกฤตา ธรรมลิขิต

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงสุชานาฏ พิมพ์ทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายสุทธิวัตร ลาภสาร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงสุทพา วงษ์จนารัฐ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงสุธิดา พูลเพิม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายอดิศร บุญเนิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายอภิวิชญ์ ปาวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงอวภาส์ กองแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงอันณิชา ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงเขมจิรา ครูเจริญกิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายเคนเน็ต หว่อง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายเฉลิมพันธ์ จันทรเทพ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายเตวิษ ชุ่มประดิษฐ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เทวรักษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงเพ็ญฉาย พาวังหิน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงโศภาวรา ณัฎฐ์ราญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงกนกรัตน์ สอิงทอง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงกมลเทพ หนูงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงกฤติยาณี จินดาฤทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายกลชัย ทองงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายจารึก ถนอมวัฒน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงวิสสุตา พูลชัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงจิตรกัญญา วงษ์รัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงจิราภา ภุมรัตน์มกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงชนาภา เงินทะนงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายชลสิทธิ

์

หอมสวัสดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายชวนากร วงศ์อุดมวัฒนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงฐานิดา ชาวเวียง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓ / ๑๕๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายณรงค์พร คงคาหลวง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายณรงค์พล สิงห์ปาน

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายณัฐพงศ์ นามณี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ ไทยอุดมชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงดรุณรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายตะวัน ท่อมกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายธนกฤต พันชะตะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ ขาวโต

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ ผดุงศิลป

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายธนเดช สิงห์น้อย

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายธีรภัทร สิงห์น้อย

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายนพกร ชะระไสย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายนราวิชญ์ พิพัฒน์กุล

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายนริศ คล้ายเรียน

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงนริศรา กิตติกาขจร

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงนฤศรา ควรนิยม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงนัทธภัทร กรุณา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงปนัดดา ปยะธรรมวุฒิกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงประภาวดี ทุมพะลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงปริชาติ วิเศษ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายปริญญา ปทุมสูติ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงปยาพัชร ฐิติเพชรกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายปย์มนัส พูลชัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายปุญญศักดิ

์

จงดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงปุณยาพร ภูมิถาวร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายพงศกร ชุมศร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายพงศธร สายสมบูรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายพงศภัค บุตรไฉยา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายพงศภัค สุขสม

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงพรหมพร จิตรภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายพัชร ปาระมีศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงพัชรพร คำนำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงพัณณิตา วงศ์อาจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงภัทรวรรณ รอดอยู่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชาตกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔ / ๑๕๑

้
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จบ ๒๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงมลธิตา เจตตะพล

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงรมย์รวินท์ ประทุมมินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายรัชชานนท์ สิทธิพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายรัฐนันท์ สินทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายวิทยา วิริยะจันทร์ตา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสงเดือน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายศิริพงศ์ ลักษณา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายศุภวิชญ์ เฉลิมกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายสิริพล อิดเหล็ง

๊

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายสุชาครีย์ ศิลารัตนชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายสุชาคีรย์ แก้วจิโน

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายสุชาภัค เรศานนท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงสุนิสา ใจสุทธิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงหงส์ลัดดา สิงห์น้อย

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ฉุนเฉียว

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงอนันตญา สิทธิชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กอบกิจวัฒนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงอลิชา รอดเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายอัครพล คุ้มวงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงอัจฉรา สวาทภักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงอารยา สุกเสริม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงอุษณิษา ฤกษ์งาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงเกวลิน ประวัติเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงเกวลิน รุ่งเรืองรัตนะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงเกศินี แจ้งจิตร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายเฉลิมศิลป เสาสิม

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายเผ่าพันธ์ บุญมาลอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายเอนกพงษ์ เปล่งสอาด

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงเอมมิกา โภคศิริ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงกัลยกร สายรัตน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงกิตติมา พึงปาน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายกิติ พงศ์ธนกฤต

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงกุลณัฐ สีเสน

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายคนิศร เกตุมาลี

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๑๔
นายคุณานนต์ สุวรรณา

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๕ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงชนัญพร บุญเปรียม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงชนิษา สีสดใส

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายชลชาติ สถาพร

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ชุมสาย

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายชาคริต วรอรรถ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงชุติภา นาคผสม

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงชุติวรรณ มาจักร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงญาณิศา ปลืมสุด

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายฐิตากร สุภาพ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายณฐมน กลมกลิง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๒๕
นางสาวณัฏฐา นามหนอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายณัฏฐากร มงคลเอียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงณัฐฐิญา บุญอากาศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายณัฐพล ศิลศร

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงณิชนันทน์ ทองศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายติสสะ พลอยสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายธนยศ กิงทอง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงธารารัตน์ อมรแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายธีรภัทร ชราเขต

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายนราธิป อิมเอก

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงนรีรัตน์ แสนสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายนัทธพงศ์ โพธิศิริ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทรา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายนาวี ตากมัจฉา

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายปยุต พรหมพิริยา

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายปรมัตถ์ แพงมณี

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายประทักษ์ ขอชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายปรเมศ สวนงาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงปวัณณา แสนกล้า

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงปณณธร ครูเจริญกิจ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงปาริชาติ อุดมเวช

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๔๖
นางสาวปนมณี ทองใส

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายปุระชัย หาญณรงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงพจมาน พลเยียม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงพรหมพร สุขพิมาย

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๖ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ผดุงศิลป

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงพิชญาภา หาสนะการ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สังข์สะกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายพีรวัฒน์ ทองศรีสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงภนันธร ทองบัณฑิต

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายยศสกนธ์ วิจิตรนาวิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายรณกร สุภา

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายรวิพงศ์ บุญจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงวรกมล รืนเริง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงวรรณวริน มีลาภ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายวรินทร ศรัณยพัชร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ มณฑาพิพัฒน์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงวีรนันทร์ สุวรรณวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายศรานนท์ ชลชีพ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงศศิธร ปราณี

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงศิริมา ธรรมเสถียร

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงสมิตา ธรรมลิขิต

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงสรัลชนา สุขรัตนเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายสิทธิกรณ์ สุวรรณา

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงสิริมนต์ สร้างอำไพ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกียวกัน

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ริมคีรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงสุรางคณา เหมรา

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายอดิศร อรวร

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงอรทัย ตันเจริญภักดีกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงอัยลัดดา สิมพิมพ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายอาจณรงค์ วัฒโท

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงอาจารีย์ กำจัดภัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายอาทิตย์ สุนทร

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงอารยา เมฆขาว

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงอารียา หอมจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงอินทิรา แสนผุย

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงอิศริยา พงษ์สุพรรณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เย็นสำราญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายเจษฎาพร กัณหา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงเพ็ญดาว มาลารักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงวสุนันท์ เหลืองรัตนารักษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เทพบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงมณีมณฑ์ ดีสา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงศรินยา สีมาวงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงธมนวรรณ บุญแจ่ม

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดา วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายบริวัตร จุดทามาศ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงกชมน บวงสรวง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายกฤติเดช กลินจันทร์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ แซ่ตัง

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายจักรภพ วาโน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงจิรัชญา ตระกูลคำพานิช

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงจิราเจต ชุติมัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประชุมมาตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงฐิติชญาน์ บุญสิริวรพัชร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายชลธนินท์ เต็มสิริธนโชติ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงชวัลรัตน์ กุลศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงชุตินันท์ วิเสโส

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงฐิยาดา

ผลประดิษฐานนท์ ๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญรักษา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงณัฐวดี ขันคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายณัฐวิชญ์ แสนจินดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงทานตะวัน พลอยศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๐๘ เด็กหญิงทิพย์ญาภรณ์
ศิลปกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงนภษร ชนะสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายปาฏิหาริย์ ศรีธิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงพัชรพร ชายเชิด

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายพาลาภ แสงสุรีย์พรชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงพิญดา ชายเชิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายยุทโธปกรณ์ สมคำเพชร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายละมุน นาจอม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงศรวณีย์ หนองเต่าดำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายศุภกร

พูนสินโภคทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงสมฤทัย จรไธสง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายสินชัย งามลักษณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงสุธีรา สาระคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายอดิศร เต่าทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายธนา สันติเอกชุน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงธัชพรรณ พึงพงษ์

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายพนต์ฐิวัฒน์ รัตนโกศล

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กหญิงภัทรชนก สุขศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายภัทรดนัย สัตย์พานิช

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายภูริช ฐาณเดโช

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายวชิระพงษ์ ชูชุม

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงสาริกา ดำเนิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๓๐
นายภาสกร กิตติกูลกิจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงมณีวรรณ หาเพิมพูล

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลป วัดใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงกุลธร ฝุนจันตึก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงชนัญชิดา แสงอยู่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายณัฐนันท์ ฮ๊อกเฉียง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทสิทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายทศพร ครองเพ็ชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ เขียวสระคู

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายนที โพธิกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายวชิระ คำแปง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงเพียงขวัญ รอดงาม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายโอฬาร ชูกิจสกุณีย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีประเสริฐ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงณัฐพร สีทหาร

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายธีรภัทร เวชทรัพย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๔๕
นางสาวลิษา มานเหมือน

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายกิตติพงศ์ วีระลักษณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงชลธิชา โพธิสิงห์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายพีรพงษ์ สิงห์แก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายวัชระ ผันอากาศ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายเดชพสิษฐ รัตโนกาศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายกนกธาดา ฝมือช่าง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายปทิตสุข เมืองเกษม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงกัลยา เข็มวงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๙ / ๑๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายกิตติพงษ์ สระเก้า

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายคัมภีรภาพ ภู่ระหงษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายจิตติพัฒน์ อัคนีโชติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงจิรภิญญา มังคลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงจุฑาธิป เครือสินธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายชญานนท์ ไหลอ่อน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ดาวกระจ่าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายชนวีร์ ตังพานิช

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายชาคร พละสมบูรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายณัฐชนน มหาชานนท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายณัฐพล แก้วพิมบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายธนกร ประคองภักดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายธนากร กรทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายธรากร เจริญประกอบ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงธัญชนก พันชัยสงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายธิติพงศ์ ดิฐพสิษฐ์กุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายธิบดิมงคล

์

เตชวัฒน์ธนสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายธีรานนท์ อานามนารถ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงบัณฑิตา เกาะลอย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายบุริศร์ ขาวจ้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงพรรษา เพ็ชรภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายพลกฤต วงษ์เกษมศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายพศวัต บุญทา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายพัชรพล เพ็ชรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงรอด

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายภัทธดนย์ วรรณวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายภาคภูมิ จิตตระวล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายภูบดินทร์ แสงสว่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายภูวัณ ภาคเจริญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายราเชนทร์ สุมาลี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายวชิรวิทย์ ศิริพักตร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายวีรภาพ อานามนารถ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงสกาวใจ วิสุทธิ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงสุพิชชา บรรจง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงแสงทอง ศรีสายคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๐ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงจณิสตา แสงเพ็ชร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงชนิตา พูลทวี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายธีราทร จันทรธาดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายภัสกร สิงห์ศิลป

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายวชิร อภิโช

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายวทันยู เชยวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายวุฒิภัทร บัวลอย

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายสรณ ตันติสัตยกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงชฎาภา ชินแสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายปฏิภาณ การะบูรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายภคิน อภิรักษาวงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายวสันต์ กันหาสียา

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงศศิชา ผุยผง

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายอัครพล คุณเจตน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายไทยธชา ทิพจินดา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๐๕
นางสาวกรรณิการ์ วงษ์ศรีจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๐๖
นางสาวกุลจิรา แสงฉาย

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๐๗
นางสาวธนัชชา มังคละสุ

๐๑/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๐๘
นางสาวนวรัตน์ กุลาชาติ

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๐๙
นางสาวปยะมาศ การวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๑๐
นางสาวพัณณิตา ชาวนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๑๑
นางสาวพิมพิมล ทัศพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๑๒
นางสาวมลฑการณ์ มัจฉาเกือ

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๑๓
นางสาวลลิตา จันทรดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๑๔
นางสาววรนุช ธารัตน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๑๕
นางสาวศิรินภา จันโทภาษ

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๑๖
นางสาวสุกานดา สระปน

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๑๗
นางสาวสุภัค แย้มบาล

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๑๘
นางสาวอาทิติยา สิงห์ลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๑๙
นางสาวแพรวพรรณ หรีจินดา

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงกนกมณี แจ่มแจ้ง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงกนิษฐา การแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงกมลชนก แซ่ซี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงกมลทิพย์ แพงจิตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายกรกฎ โพธิศรี

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายกฤษฎา อุปภาค

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ ขันวิเศษ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายกิตติภณ สุวรรณวิจิตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงกิตติมา สัมพันธ์วงศ์ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มากพงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายก้องภพ บุญพิมพ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงครองขวัญ ไชยพฤกษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงจรัญญา สายสอาด

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายจักรพันธ์ ชูผล

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงจันทกานต์ เจริญสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายจิณณวัตร เกษราธิกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงจินต์จุฑา ภาคพจน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงจิรกานต์ วรรณประภา

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายจิรภัทร ธิตะปญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายจิรภัทร บำรุงบ้าน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายจีรภัทร แจ่มแจ้ง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๔๑
นายจ๊อด สุขใจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายฉัตรณรงพ์ พูลชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงชนพัตกมน สมตระกูล

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงชลลดา รัตนชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงชลิดา โคตรคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายชวนินทร์ นามหนวด

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศิริธนศาสตร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายชาญชัย กันหาสียา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงชาลิสา เวชโอสถ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงญาณิกา อานามนารถ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายณกรณ์ ล้อรุ้งทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงณัชชา ร่มเย็น

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายณัฐชยทัต ซึงเสน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา คมขำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวรรณะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงณัฐนิชา โพธิศรี

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายณัฐพล รอดประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงณัฐรินทร์ โฆษะวัฒนารัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายณัฐวัตรชัย ปาละโค

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงดลฤดี ปาเหนือ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงดวงแก้ว บุณยโชคอนันต์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงดารารัตน์ โคขามลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายถิรวัฒน์ สบายใจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงธนัชพร นาคเสวี

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายธนากานต์ สระจูม

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงธาราทิพย์ พุฒจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงธิติรัตน์ ตันถิลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายนนทิวัชร์ กีรติชยานันท์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายนนท์กานต์ สุขเจริญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงนภัทสร สกุลรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายนรสิทธิ

์

น้อยพิทักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงนันท์นภัส เสมสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงนาตยา ทองเปรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ คังคะวิสุทธิ

์

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายนำชัย ดาธา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงนิยตา เจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงบัวชมพู อาสินรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงปนัดดา โยธาศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงปณฑา แสงสว่าง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายปติกร โสลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงปยนุช ตุวันโน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สีแก

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงพรชิตา ทองดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงพรภิมล เสนสม

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงพลอยชมพู วิเศษนอก

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายพัชรพล นำเหนือ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จิตถวิล

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ติณธนทรัพย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงพิมพ์พิกา สอดโคกสูง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงพิรัลนันท์ ขยันกิจ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายพีรดนย์ พรมเมือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทเลิศ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายภพพิพัตญ์ ฉวีวรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงภัทรภร ฮงทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงภัทรวดี โพธิพัฒน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงภัสรา ปดตาระโพธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงภัสสร เจริญปรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายภูมิพงษ์ อยู่สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายภูริพัฒน์ จันทศร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงมุทิตา พงสะเดา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายรังสรรค์ ประมวลรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายรุ่งโรจน์ ชมพิศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายวัชระ ศรีสุรักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายวันชนะ ชาวไชย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงวิรัญชนา ลาทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงวีรยา มีมาก

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงศิริวรรณ ช่างไม้

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงศิริวรรณ แสงสุวรรณ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายศิลาดล ฤาชา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงศิวนาถ กำเนิดทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงศุทธิณี จงนอก

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายศุภโชค จีนสีนำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายสมิทธิ

์

ถินทัพไทย

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายสุทัศน์ บุญยรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงสุปราณี น้อยผา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีดาพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงสุพัตรา ชัยศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงสุพิชญา ศิริรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงสุภัสสร พลยางนอก

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงสุมิตรา พัฒนศักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงสุมินตรา ปทมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงอภิชญา พานิชเจริญผล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายอภิรักษ์ กระวิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสือดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ บัวระบัดทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงอรัญญา แสงบุดดา

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายอริญชัย สรรเพชร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงอรุณี อาจกิจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงอัครนาฏ เสนาสังข์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงอาภาพร ม้าจีน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายอิทศรันย์ ดำเกิงสุรเดช

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

จิตมุ่งมโนธรรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พลประสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงเจนจิรา หลิมเจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงเณศรา โพธินิล

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายเตชทัต ผลพูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายเตชสิทธิ

์

หมืนณรงค์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ พึงสุข

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฤทธิเปยม

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายเอกกวี ฤาชา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายไชยพัฒน์ ทรัพย์จันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงไพรินทร์ อันเท่ห์

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ เกตุสำรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงกฤติมา ประจำเมือง

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงกุลธิดา จันทะกล

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายคุณากร บรรลุขันติกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ นกเลิศพันธุ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายจักรพันธ์ เชยวงษ์

๑๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงจินตนา แสงสว่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงจีรวรรณ เฉลิมพงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงชมพูนุช ประเสริฐศรี ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงชมพูนุช เปรมชนม์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ ยิมศรวล

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายณัฐกร ในทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายณัฐภัทร โพธิสัตย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญชู

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายธนธร สามารถ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายธนภัทร สังข์ศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายธนวิชญ์ คำสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงธนัฐดา ทิวาพัฒน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายธนาวัฒน์ ธรรมศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงธมลวรรณ คงทองสอาด

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงธัญณัฎฐ์ ขอจุลซ้วน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงธิติพร มงคล

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายธีรพงศ์ ทบศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงนพสร ศรัทธาธรรม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงนวรัตน์ โคบุตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายปฏิภาณ เสวกพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงปวีณา ค้าผล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายพงษทัศน์ เปรมภักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงพรหมศิริ ทรัพย์วิระปกรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงพิยะดา ละคร

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายพีรยุทธ คงทรัพย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายภัคธร ถมผล ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงมนสิชา เอียมวัฒนเจริญ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายยุทธชาติ ศรีพรมรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงรัชนู ภูธร

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายรัตนวิทย์ หอมกระแจะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงรุจิตรา สุลัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงละอองดาว คำฤาชัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายวรพล สีสุวรรณ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายวิวัฒน์ สุวรรณวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงศิริยากร จำปาทิพย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายศิวบุตร โซ่เงิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายสมศักดิ

์

คงราษี
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายสหภาพ รักษา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายสหัสชัย พงษ์เพชร

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงสุชัญญา เชาวรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงสุพรรษา ดาวสุด

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายสุพศิน รับพร

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงสุภารัตน์ เจริญชาติ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายอนลัส ริมอาโปร์

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายอภิชัย ช้อยเชือดี

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายอัษฎา นาดำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงเกวลิน ปริยานนท์

๑๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ บ่อแร่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายโชติพัฒน์ ศรีมันตะสิริภัทร

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายธนภัทร สิทธิพาชี

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายธีรพันธ์ ตุ้ยลำปาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๙๐๐
นางสาวกัญญาพัชร นิยมวานิช

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๙๐๑
นางสาวอภิญญา เถาะชัยภูมิ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๙๐๒
นางสาวอภิรดี อินทรัศมี

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงกนกพร จันทร์บุปผา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงกมลนัทธ์ เจริญปรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงกษมน กุญกิจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดิมสมบูรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายกันตพงศ์ มณีฉาย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงกิตติญา บุญยืน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายกิติภูมิ เขมะจิโต

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายก้องภพ สุขสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงจำรัสลักษณ์ หลำศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายจิรกิตฏ์ ญานสังวรชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงจิรัชฌา ฉายวิเศษพล

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

อิมผ่อง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายชญานนท์ กล้าหาญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงชนวรา โพธิจักร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงชนิกานต์ สิทธิวิภัทร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงชลรดา จรเอ้กา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงชลินรัตน์ เงินถ้วน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายชัยบดิณฆ์ เจริญภักดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายชัยบดินทร์ โกศการิกา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายชัยวัฒน์ เสริมทรัพย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายชาย ชิเดนทรีย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายชินวัตร แสงสุกใส

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงชุติปภา สมคุณ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงช่อผกา แจ้งกิจชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงญาณสิริ ชูโชติวัฒนากูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายฐาปนันท์ ระยับแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงณฐรัตน์ งบสูงเนิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ เอียมสำอางค์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ภิบาลพักตร์นิธี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายธนกฤต สุนาพันธุ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายธนพนธ์ นางาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายธนภัทร เปรมปรีดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายธนวัฒน์ โชติประภา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงธนัญชกร จันทรประภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายธนากานต์ พลซา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายธนาคาร ทองคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายธารธนะ สุวรรณขีน

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

โรจนศิลป
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายนนทนัตถ์ สรรพคุณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงนนธิชา งามบุญปลอด

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงนิชานันท์ ลาดทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงนิตย์ยา สิงคิบุตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายบุลากร ศิริจารุวงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายปฎิพัทธ์ จุลแกบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงปฐมพร เหมล้วน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายปณชัย ประชุมวัด

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายปรมี สร้อยเงิน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายปรัชญา เจียรักสุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงปณฑารีย์ ชินพงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายปณณวรรธ ปนิสสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงปานระพี ลึกซึง

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายปารย์ ละอองมณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงปยวรรณ ศรีพุก

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงปนทอง บุญชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายปุญญพัฒณ์ บวรปยวัศว์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายพงษ์ธร แขกธูป

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงพนิดา บุญคุณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายพลกริช นักเสียง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ เหมือนมณี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงพิจิตรา รักร่วม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายพีรณัฐ ช่วยพิทักษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายภัทรภณ กลินสุบรรณ์

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายภาคภูมิ คนขยัน

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงภาราดา มาลีวรรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายภูริภัทร สราภิรมย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายภูวดล ทองเจียด

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายภูวนัตถ์ ดิษชัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๐๙๗๐
52รตา วงษ์ศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายรัชชนนท์ สุขขจร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายรัชชานนท์ สืบวงษ์รุ่ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงรัตติกร อภัยดุสิต

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงรัตนวรรณ อิมกมล

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงรัติกร ผลทวี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงวทันยา สินโคกสูง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงวรรณฤดี งามวิไลรัตนา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายวราเทพ กระแสสินธุ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงวัชรี เมตตา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายวัฒนชัย วรรณชมภู

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงวิลาวัณย์ มากบัว

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงศรวนีย์ จิตรแน่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายศิวกร อินจ้อย

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายสตวัสส์ นาดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงสริตา จันทร์กลัน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงสิริกร ทองเกิด

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายสุธิพงษ์ บุญประดิษฐ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงสโรชา เผือกทองคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงอชิรญา พวงสมบัติ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อยู่เจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พิชิ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงอัญมณี บรรลังเดช

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายเขม วงษ์ธรรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายเควิน นอร์เรน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายเตชธรรม ชำนาญชล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายเตชินท์ อุดมสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ อ้นสุวรรณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายเสฐียรพงษ์ อ่อนเปง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประเสริฐผล

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงใจบุญ สุยะยศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายกันติทัต วีระพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงกัลยณี กล้าแข็ง

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา เสาหิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

คำเสียง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายคมกริช กวีวิทยกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ บานเย็นงาม

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายจาตุรนต์ เวชสรรเสริญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงจิดาภา สาวะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายจิระวัฒน์ วงษ์กำปน

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายจุฑาวิชญ์ สุทธิธรรม

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงจุราลักษณ์ พะยม

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงชลธิชา ชิตเจริญอยู่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายชูศักดิ

์

นิจสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายฐิตินันท์ วัชรมงคลกุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงณัชฌา ปลังการ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายณัฐดนัย โปสมบูรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงณัฐธิดา คงอาวุธ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายณัฐพงค์ จูมทองวรพันธุ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงธนภรณ์ โชคเจริญวุฒิกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายธนัท พงศ์พุฒิธร

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายธนิน กิตติศาสตรา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายธีรวีร์ โพธิบางหวาย

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายนนทชัย แซะจอหอ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงนิลาวัณย์ วิจิตรัตนานนท์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๒๕
นายบุณยกร เตชะหงษา

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายพงศ์ภัทร จิโรจน์วงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงพรชิตา อินทรสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงพรหมพร พาพลงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายพิเชฐ เอียมศศิรัตน์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายพีรภาส ศิลาพลอย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงภัณฑิรา สอดศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงรสิตา วรอรรถ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายวงศธร พิมพ์บูลย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงวรัญญา บุตรดาวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงศุภจิตรา เดิมสมบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงสุภิญญา ก้อนแหวน

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายอดิเทพ ภูโททอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายอนุโชติ โกฎิปภา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายเจษฎากร ศิริบุญยประสิทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายเนกษ์ งามชืน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงเหมรัตน์ นาคจินดา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงแพรทอง ใบโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายโชคดี เนินริมหนอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงโชติกา สุขประภา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๔๕
นายณัฐพันธุ์ กีรติเพชรงาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๔๖
นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๔๗
นายธวัชชัย เหมเปา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๔๘
นางสาวภัทรลดา แก้วแกมกาญจน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๔๙
นายอนาวินทร์ ลูกรัก

๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงอรไพลิน สุดา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงอัญชนา ทรงสกุลทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๕๒
นางสาวกษิรา ธรากุลโรจน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๕๓
นายนาวิน สถิตย์เสถียร

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๕๔
นางสาวปณิตา เหล่าชินชาติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๕๕
นางสาวปยณัฐ ภูวนัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๕๖
นางสาวพันธุ์ทิพา

ภูมิชาญประเสริฐ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๕๗
นายวัชรพงษ์ คงอยู่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๕๘
นางสาวศิรดา คำแหง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๕๙
นางสาวสุธาริณี เชือทอง

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๖๐
นางสาวจุฑาทิพย์ เสธา

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๖๑
นายนฤเบศ แข็งขันธุ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๖๒
นางสาวฟาใส จินต์ธนากุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๖๓
นางสาวรัตนาวดี พ่อพรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๖๔
นางสาวรัศมี ชืนสุข

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๖๕
นายวรพล แจ่มจำรัส

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๖๖
นายวีรพงษ์ อยู่สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๖๗
นายศุภวิชญ์ พุทธิศา

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๖๘
นายอธิชา บุญทาศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๖๙
นายคณิติน บุญยิงเหลือ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๗๐
นางสาวฐิกัญญา เชือเอียม

้ ่

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๗๑
นายธราธร พานิช

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๗๒
นายราชันย์ เถียรทิน

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๗๓
นางสาววราภรณ์ คงแท่น

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๗๔
นายวิพุทธ คคนางค์พงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๐๗๕
นางสาวไอรดา ปรุงผล

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๗๖
นายฉัตรชัย เสกประเสริฐ

๑๖/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๗๗
นางทัชชกร อานาภรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๐๒
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๗๘
นางสาวนารีรัตน์ รักมิตร

๒๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๗๙
นางสาวนิธิกนก ศรีธีระปภา

๑๒/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๘๐
นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม ๘/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๘๑
นางสาวบุษราภรณ์ เกษชม

๑๗/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๘๒
นางสาวปวีณา โกศลานันท์

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๘๓
นางสาวรัตนา มงคลกิจ

๐๔/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๘๔
นางสาวรัตนาพร บาระพรม

๒๖/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๘๕
นางสาววิจิตรา กนกชาติ

๐๑/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๘๖
นางสาวสุดารัตน์ บัวสาคร

๑๖/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๘๗
นางสาวอนันต์ บุญชู

๒๒/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๘๘
นายเฉลิมชัย บุญพิทักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๕๙/๑๐๘๙
นายล้วน ทองดอนนา ๐/๐/๒๔๙๙ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๐๙๐
นายศิริศีกดิ

์

ชักชวนวงศ์
๐๓/๐๘/๒๔๙๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๐๙๑
นายสมบัติ วิสิทธิวงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๐๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๐๙๒
นายสมชาย ยิมละมัย

้

๑๘/๐๘/๒๕๐๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๐๙๓
นายวินัย จันทร์สิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๐๙๔
นายสำเริง นวลน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๐๙๕
นายสุนทร ระวรรณวงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๐๙๖
นายวิชัย แซ่อือ

้

๒๐/๐๔/๒๕๑๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๐๙๗
นายประเสริฐ บุญมาก

๒๗/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๐๙๘
นายวชิระ ฟนน่วม

๑๕/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๐๙๙
นายวิศิษฎ์ บุญเฒ่า

๒๗/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๐๐
นายพีระ จันทมาลี

๐๙/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๐๑
นายสมพงษ์ คุ้มวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๐๒
นายพรณรงค์ แซ่ลี

้

๑๒/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๐๓
นายอาภรณ์ อานาภรณ์

๑๙/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๐๔
นายประวิณย์ ศรศาสตร์

๐๔/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๐๕
นายวิรัตน์ รัตนเชิดชูวงศ์

๑๖/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๐๖
นายสังเวียน พวงแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๐๗
นายศิริพงศ์ ตังคงเจริญชัย

้

๒๔/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๐๘
นายอนุสรณ์ บุญสา

๐๓/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๐๙
นายชาญชัย วิชัยผิน

๐๔/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๑๑๐
นายสราวุธ ดีนาน

๒๔/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๑๑

นายสมพล หลำผล
๒๗/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๑๒

นายอนันต์ ศรีเสริม
๑๘/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๑๓

นายขวัญชัย พิณธารทอง
๑๘/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๑๔

นายสำราญ ปองศรี
๒๖/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๑๕

นายรักชาติ ขอนกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๑๖

นายสารัชต์ แทนรินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๑๗

นายประทวน ชะนะฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๑๘

นายวัลลพ วีระนนท์
๓๑/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๑๙

นายยอด บู่สามสาย
๐๖/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๒๐
นายกฤษณะ เปล่งศรีเกิด

๓๐/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๒๑

นายนิพล มีศรี
๐๒/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๒๒

นายวิรัตน์ นาคพิน
๐๔/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๒๓

นายปฏิพันธ์ บุญธวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๒๔

นายโกมินทร์ ประคามาศ
๑๗/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๒๕

นายยอดรัก สกุลทอง
๑๐/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๒๖

นายศมาภพ รัตนพันธุ์
๑๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๒๗

นายวีรวัฒน์ งามละมัย
๒๘/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๒๘

นายสมหวัง สุขศิริ
๐๙/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๒๙

นายสุพจน์ พูลสวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๓๐
นายชาติชาย ชุมแวงวาป

๐๑/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๓๑

นายมานิตย์ ชัยศรี
๑๑/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๓๒

นายอนันต์ ฉำสดใส
๐๓/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๓๓

นายวิชัย ทองคง
๐๗/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๓๔

นายพิทักษ์ กลินขจร

่

๒๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๓๕

นายรุ่งเรือง เพช็รดี
๒๘/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๓๖

นายจ๊อด พรรณราย

๑๒/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๓๗

นายณัฐพล ภูกิงผา

่

๑๒/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๓๘

นายกิติกร ผันแปร
๐๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๓๙

นายอุทิพย์ รัตนพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๔๐
นายธีระศักดิ

์

ทับสมุทร

๒๙/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๔๑

นายนพรัตน์ จังหัน
๐๓/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๔๒

นายธนเสฏฐ์ พูลศรี
๑๒/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๔๓

นายสุธรรม แดงธรรมชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๔๔

นายศราวุธ รอดแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๑๔๕

นายธีรพัชญ์ เพ็ชรหิรัญสุนทร
๐๖/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๔๖

นายสุวิท ประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๔๗

นายกมล เพ็ชรประเสริฐ
๑๘/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๔๘

นายเรืองฤทธิ

์

เรือนทำมา
๒๗/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๔๙

นายดำรงพล คมขำ
๐๙/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๕๐
นายองอาจ ผดุงพรรค์

๐๙/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๕๑

นายสมชาย หนูขาว
๒๘/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๕๒

นายวิทูลย์ ภูมิลา
๐๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๕๓

นายประยงค์ เสมสฎษดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๕๔

นายธเนตร์ สีขาว
๐๗/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๕๕

นายพงษ์พันธ์ อยู่วรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๕๖

นายอดิเรก ปญญาวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๕๗

นายปกรณ์ โครธาสุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๕๘

นายชัยยศ รักษ์วิริยะ
๐๖/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๕๙

นายวชิระ บุญอุไร
๐๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๖๐
นายวัชระ เจริญทวี

๒๕/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๖๑

นายอโนชา สุริยาสัย
๑๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๖๒

นายมุณี ครองศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๖๓

นายวิชิต นุเกิด
๐๕/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๖๔

นายทรงพล บ้านแก
๒๗/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๖๕

นายวันชัย สุดสิน

้

๑๗/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๖๖

นายอุธร บุญธรรม
๐๕/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๖๗

นายนพดล มังกรทอง

๑๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๖๘

นายประณิธิ ผ่านด่าน
๒๘/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๖๙

นายพิพัฒน์พงษ์ เพชรสารี
๐๘/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๗๐
นายเอกชัย อิมผ่อง

่

๑๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๗๑

นายอาคม วรรณเวช
๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๗๒

นายนิมิต ชัยโย
๑๘/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๗๓

นายนธี ฤมิตร
๑๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๗๔

นายมนตรี เรืองเดช
๐๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๗๕

นายนิติศักดิ

์

อารักขา
๒๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๗๖

นายเดชา โคทะโน
๒๖/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๗๗

นายอภิสิทธิ

์

บำรุงรักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๗๘

นายสุวรรณ วงษ์จำปา
๑๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๗๙

นายวสันต์ จันทวังโส
๑๙/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๑๘๐
นายพรเชษฐ์ ยิมละมัย

้

๑๗/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๘๑

นายเชาวลิต คลองทราย

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๘๒

นายสุชิน ช่วยเกลือน

่

๑๐/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๘๓

นายกิตติ สุวรรณโชติ
๒๖/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๘๔

นายวุฒิไกร สมคิด
๓๐/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๘๕

นายมนตรี กำยุทก
๑๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๘๖

นายวัชรา ช่างทอง
๓๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๘๗

นายนิทัศน์ หิรัญรังษี
๐๖/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๘๘

นายเดชณรงค์ ศรีเจริญ
๑๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๘๙

นายเอกรัฐ อรรถวิล
๑๒/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๙๐
นายฤทธิชัย ศิริธรรม

๐๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๙๑

นายธีรเดช สร้อยศรี
๒๘/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๙๒

นายไพรัตน์ จุ้ยจุติ
๒๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๙๓

นายกิตติพงศ์ บุญธรรม
๐๕/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๙๔

นายดนุพล นิลน้อย
๒๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๙๕

นายวิษณุ คุมคณะ
๑๖/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๙๖

นายนิคม โกยขุนทด
๓๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๙๗

นายคมสัน ออนวันศรี
๐๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๙๘

นายสาคร บุญมัน

่

๐๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๑๙๙

นายมาโนช อรรถแสงศรี
๑๐/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๐๐
นายอนันต์ บุญยิงเหลือ

่

๑๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๐๑
นายยศไกร พันธ์มะปราง

๑๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๐๒
นายสุวรรณ แก้วอินทร์

๐๒/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๐๓
นายอุดมศักดิ

์

ตังนุศาสตร์

้

๐๕/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๐๔
นายสมชาย แสงอรุณ

๑๒/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๐๕
นายณัฐกุล ธัญญะกิจ

๐๖/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๐๖
นายวสันต์ อ่านนอก

๒๓/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๐๗
นายจักรกฤษณ์ โยนยาน

๒๑/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๐๘
นายนรินทร์ เบ็ญมาศ

๑๘/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๐๙
นายศิริพงศ์ ตากโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๑๐
นายสมพงษ์ ขุนแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๑๑

นายบุรินทร์ ปานศรี
๑๗/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๑๒

นายอนุสันต์ จันทร์โสม
๒๕/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๑๓

นายธีรพงษ์ วงศ์ขวัญ
๒๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๑๔

นายจักรพันธ์ ฉิมไพร
๒๒/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๒๑๕

นายอโนชา พรมวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๑๖

นายมณฑ์ธเนศ เกตุสภาผล
๒๒/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๑๗

นายวิวัฒน์ เขียวทองย้อย
๑๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๑๘

นายสมพงษ์ กงพันราช
๐๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๑๙

นายพสิษฐ์ โตคงเมือง
๐๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๒๐
นายพีรภาส ศรีเคลือบ

๐๗/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๒๑

นายอธิป เอกทัตตานันท์
๒๗/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๒๒

นายณัฐพล นักสอน
๐๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๒๓

นายขวัญชัย ประนอม
๒๖/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๒๔

นายวุฒิศักดิ

์

วงศ์เกษร
๒๘/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๒๕

นายสินชัย ประสาททอง
๑๖/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๒๖

นายเอกชัย บุญธรรม
๑๕/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๒๗

นายณัฐวุฒิ สิงห์วิรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๒๘

นายประกรณ์ จันทร์พุฒ
๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๒๙

นายกมลภพ วิงวอน

๑๙/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๓๐
นายชัยวัฒน์ นาคสกุล

๑๔/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๓๑

นายปุญญพัฒน์ ยิงประยูร

่

๐๔/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๓๒

นายนุกูล เบียไธสงค์

้

๑๖/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๓๓

นายวีระ สมจินดา
๒๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๓๔

นายธาริน โพธิสาร
๐๓/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๓๕

นายศักดิดา

์

พุฒประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๓๖

นายธิติจรงค์ ผันมา
๐๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๓๗

นายขวัญชัย มาสุก
๑๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๓๘

นายโยธิน สงคราม

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๓๙

นายจิรพันธ์ สรรพคุณ
๑๐/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๔๐
นายนันทมิตร โครตสมบัติ

๑๘/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๔๑

นายอัครเดชอุดม เฉลิมพงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๔๒

นายตุลย์ เจริญรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๔๓

นายสัญชัย มงคลนำ
๐๘/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๔๔

นายสุนทร พืนผล

้

๑๒/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๔๕

นายชฎาธร ศรีคงรักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๔๖

นายพีรฉัตร วิชัยกุล

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๔๗

นายฑิฆัมพล สนเผือก

๑๒/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๔๘

นายธงชัย แสงอรุณ
๑๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๔๙

นายไชยรัตน์ กิมศรี
๐๗/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๒๕๐
นายชาญณรงค์ เพช็รภักดี

๑๙/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๕๑

นายอดิเรก วงศ์เรืองทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๕๒

นายศิลาวุธ สุขจริง
๑๐/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๕๓

นายกฤษดา วาอุบล
๑๘/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๕๔

นายดิศกุล โชติ
๒๙/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๕๕

นายสายัณห์ บุญราศรี
๐๗/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๕๖

นายศักดินรินทร์

์

ถาวร
๐๒/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๕๗

นายเตชิต เสือทองหลาง
๐๖/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๕๘

นายพรรคกลิน อักษรณรงค์

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๕๙

นายสุพิชัย สุขประเสริฐ
๒๕/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๖๐
นายสมชาย สีรินทร์พงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๖๑

นายดนัย คงแพทย์
๐๑/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๖๒

นายศักดิชัย

์

แรมวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๖๓

นายธนวัฒน์ คูคำ
๑๘/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๖๔

นายบุญทัน สุดสังข์
๐๗/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๖๕

นายกฤษณชัย ช่างศรี
๒๐/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๖๖

นายวีรพงศ์ เพช็รศิริ
๐๘/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๖๗

นายสุพัฒน์ วงษ์ภักดี
๒๙/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๖๘

นายอัครภาค ทองรัศมี
๑๐/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๖๙

นายอดิศักดิ

์

กิจจานนท์
๐๑/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๗๐
นายเปาวลิต แก้วกูล

๑๔/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๗๑

นายทศพล บุญนิม

่

๒๙/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๗๒

นายธงไชย สุทัศสร

๑๖/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๗๓

นายนนทวัฒน์ เสนาะฉันท์
๐๒/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๗๔

นายชัยวัตร แสงสุวรรณ
๑๖/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๗๕

นายณัฐพล ประเสริฐผล
๒๕/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๗๖

นายโสภณ สุขแสง
๑๐/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๗๗

นายสุริยา ทองอยู่
๑๕/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๗๘

นายพาทิศ เดือนขาว
๐๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๗๙

นายการุณวงศ์ เทียนทอง
๑๒/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๘๐
นายกวี เมืองคำ

๒๓/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๘๑

นายนัฐพล วงศ์หมายโกธ
๒๒/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๘๒

นายคมกริช ขีณาวัฒ
๐๖/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๘๓

นายจีรวุฒิ แก้วกระจ่าง
๐๕/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๘๔

นายนพรัตน์ จันทรมาก
๑๕/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๒๘๕

นายภาณุเดช เสนอใจ
๐๔/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๘๖

นายภควัต คชพร
๒๒/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๘๗

นายโยธิน สุขเลิศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๘๘

นายทวีศักดิ

์

ปองชู้
๒๒/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๘๙

นายคณิต พนมวัน
๐๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๙๐
นายสุจินต์ หาญรบ

๐๓/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๙๑

นายรุ่งเรือง วิริยะกิจ
๐๖/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๙๒

นายนริศ พลคิด
๐๗/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๙๓

นายสุทิน นาคทรัพย์
๐๘/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๙๔

นายธีรยุทธ เพิมพูน

่

๐๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๙๕

นางอุไรวรรณ ขุนนาค
๑๑/๐๖/๒๕๐๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๙๖

นางสาวประทุมมา โลกลือธรรม
๐๒/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๙๗

นางสาวประทุม แสงตะวัน
๒๕/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๙๘

นางสาววันเพ็ญ แซ่โค้ว
๐๒/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๒๙๙

นางสาวมาลัย สุมะโน
๒๐/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๐๐
นางรวงทิพย์ สรรพคุณ

๒๑/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๐๑
นางสาวปาริชาติ ยอดญาติไทย

๒๕/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๐๒
นางสาวกานดา โสตวิถี

๓๐/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๐๓
นางสาวหนิง ดาวเรือง

๑๐/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๐๔
นางนิภา วงศ์ทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๐๕
นางตะเภาแก้ว นวลมะ

๐๒/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๐๖
นางกรรณิการ์ ลุนสะแกวงค์

๑๔/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๐๗
นางสาวธันยาภรณ์ ชวาลา

๒๔/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๐๘
นางสาวศิริขวัญ ปองกัน

๐๔/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๐๙
นางสาวสมศรี ฮัวเจริญ

้

๐๙/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๑๐
นางสาวจารุวรรณ ลำทองมา

๑๕/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๑๑

นางสาวลาวัลย์ เกสร
๑๑/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๑๒

นางสาวเกวลิน เสถียรรอด
๑๑/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๑๓

นางสุวรรณี แสวงกิจ
๑๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๑๔

นางสาวปยะวรรณ มังคะลัง
๑๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๑๕

นางสาวสุภัตรา ชัยเพชร์
๐๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๑๖

นางสาวกัลยารัตน์ ใจเฟย
๐๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๑๗

นางสาวธนกร ละออง
๑๐/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๑๘

นางสาวอลิต สำฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๑๙

นางสาวสุกัญญา มิงมงคล

่

๑๒/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๓๒๐
นางสาววิภวานี จันทุดม

๐๖/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๒๑

นางสาวณิชาปวี เกียตรติทวีชูสิน
๒๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๒๒

นางสาวสมถวิล กลุ่มประสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๒๓

นางปยวรรณ ศิริกุล
๒๘/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๒๔

นางสาวนีรยา แสงเทียน
๑๐/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๒๕

นางสาวสุพรรษา ไพรสันต์
๒๔/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๒๖

นางสาวยุวดี เพียรกิจ
๐๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๒๗

นางภัทริน เภกะสุต
๐๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๒๘

นางสาวสุรีย์พร เฉพาะคุณ
๐๘/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๒๙

นางวรรณนิศา ราคสกุล
๐๙/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๓๐
นางสาวสุนีย์ แซ่ฉัว

่

๒๘/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๓๑

นางสาวรัตนา รอดเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๓๒
นางสาวประภาภรณ์ ผาพบุญ

๐๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๓๓

นางสาววรลักษณ์ เขตสว่าง
๐๒/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๓๔

นางสาวแสงดาว หวานเสนะ
๒๓/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๓๕

นางสาววันวิสา วัดเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๓๖

นางสาวอรอุมา จิตรสถาพร
๒๔/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๓๗

นางสาวรุ่งเรือง ปนโต
๓๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๓๘

นางสาวสุรีย์รัตน์ สุนทรเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๓๙

นางสาวอมรรัตน์ กระเปาทอง
๐๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๔๐
นางสาวณัฐยา ฤกษ์ทอง

๑๖/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๔๑

นางสาวสุนันทา ลับเหลียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๔๒

นางสาวดาริน สมานมิตร
๑๖/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๔๓

นางสาวอรนิภา ประนงค์
๑๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๔๔

นางสาวณัฏฐกานต์ ส่องสว่าง

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๔๕

นางสาวเพียรพิศ บุญทวี
๑๖/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๔๖

นางสาวเสาวลักษณ์ ประทุมทอง
๓๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๔๗

นางสาวอนุธิดา ญาติเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๔๘

นางสาวทิพวรรณ มหันตกาสี
๓๐/๒/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๔๙

นางสาวสิริลักษณ์
เชียวชาญสุทธิกุล

่

๐๓/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๕๐
นางสาวสุวพิชญ์ เตชะสุรินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๕๑

นางสาวจันทิมา จรูญรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๕๒

นางสาวกัญญา เชยกรีวงศ์
๐๙/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๕๓

นางสาวสุวาณี ศรีรุ่งเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๕๔

นางสาวภาสพิชญ์ เพทวิวัฒ์นาวิน
๐๙/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๓๕๕

นางสาวพฤกษชาติ กุลวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๕๖

นางสาวนนทยา ไกรวิเศษ
๒๒/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๕๗

นางสาวปทมา ดวงมาลา
๐๕/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๕๘

นางสาวอมรา ด้วงทอง
๐๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๕๙

นางสาวสุรีย์รัตน์ ท่าจีน
๐๘/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๖๐
นางสาวพรพิมล กุมมารสิทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๖๑

นางสาวศันศนีย์ ไกรเดช
๐๘/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๖๒

นางสาวณัฐธิดา วรรณชมภู
๒๔/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๖๓

นางสาวสุภาวดี มิชำนาญ
๒๖/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๖๔

นางสาวสุธาดา ยังสำรา
๐๙/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๖๕

นางสาวชนิกา ศรีคลองใหญ่
๒๕/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๖๖

นางสาวสุนิทรา ชอบมี
๒๒/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๖๗

นางสาวจิราภรณ์ สุนี
๑๑/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายชา โพ๊ะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงชาลิสา ไชยทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายฐิติณัฐ อ่อนบำรุง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายณคร เชียง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายทวีพร กล้าหาญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๗๓

นางสาวพร โพ๊ะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงวงษ์ภัทรา เพ็ชรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงวงษ์ภัทรี เพ็ชรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงวรัชยา เรืองฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงสิรีธร สุนันต๊ะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงสุนิสา คชบาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงอภิญญา อินธิราช
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงอารียา วิเศษสิทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายเจตนิพิฐ เหลืองอรุณชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายเสริมศักดิ

์

ชัยบุญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงคีตภัทร สายชนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงจิรนันท์ เสือขำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงบัณฑิตา อุดมเอนกลาภ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายกรรชัย ดิษธรรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายชยังกูร สุขเกษม
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายณวัฒน์ชัย พลายอินทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงอารีญา ปนมะณี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายทศพล สอนเกิด
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายนพรุจ ยุวบุตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายไตรทศ มะลีสิม
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายฐิติกร ใจกาษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ไผ่เลียง

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายธนวัธน์ ชีวะเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายนพนนท์ ขันทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงนภสร จงตังกลาง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายปญจพล โยธี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายศิรศักดิ

์

ศรีใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายธราพงษ์ พุทธศร

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๐๒
นางสาวนภาพร กิจวรรณี

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๐๓
นายณัฐพงษ์ ปดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายกฤตเมธ ทองคง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงกิตติมา สวนไผ่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงชลธิชา ผดุงศิลป

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บาฬ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

นิสัยซือ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายถิรวัฒน์ พระกุลานนท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายธนพงศ์

มานะเจริญทรัพย์ ๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายธนภัทร นวลจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายธนภูมิ แรกตัง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงนัชชา พร้อมคณะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงนัยน์ภัค กระจ่างฉาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายบัณฑิต กระจ่างฉาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงปุญณิศา โคตุธา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงภัทรวดี นิคม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายภานุพงศ์ กลัดพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงมณีรุ้ง บาฬ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายศรัณย์ภัทร งามวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เอียมวิโรจน์

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ ก๋งเหม็ง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงสิริกัลยา พรมมาศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงสุธาสินี บุตรกลิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุนิสา สุรัส
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายสุริยะ ยงค์เจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายอาทิตย์ ดวงราษี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายอานนท์ ขันทอง
๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ อิมเอิบ

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงปาริชาติ เรืองศิริ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายปยะ งามจำหลัด
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายพิชัย ใจสว่าง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงภัทรมน โชติวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แรมเรือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงภาวินี โพกิฬา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายยรรยง แสนพรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงวนิดา ระยับศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายวีรภัทร นาคราช
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงสุนัน ศรีมาตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายอภิวิช เกาะน้อย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ตอชีพ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงเอมอร สุขโสภณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายกฤษดา เพชราชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายกีรติ ทานวงศา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงคีตภัทร บุญสา
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายธนากร ชืนบุญเพิม

่ ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายนาธาน ช่อฟา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายปฏิภาณ วงศ์พินิจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายภาคภูมิ กิจดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายศุภณัฐ สืบวงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายศุภวัฒน์ วีระธรรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายสหรัฐ วงจันลา
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายสินทวี แจ่มใส
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายอภินันท์ เสือทะเล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายไกรวิชญ์ บูรพนิเวศน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายไตรภพ สุขภิญโญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๕๗

นายกมล ต้นภูเขียว
๑๘/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงกมลชนก ทองเงิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ถนอมวัฒน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายนัตชัย อบอุ่น

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงปทมาพร นิสสัยการ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายพสิษฐ์ ใหญ่อินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายพิชิตชัย พนมไพร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายวรธน ภูมิพืนผล

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๖๕
เด็กชายศักดินรินทร์

์

เทพมงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายศุภณัฐ นิมนต์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงกรกมล เฟองคณะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายกฤตมุข สัมโย
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายกิตติพงษ์ วงค์ฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีอุดม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายธนดล ถนอมวัฒน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายภูธเนศ หนองเทาว์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงสุทัตตา โยคะสิงห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายจิรวัส บุญเข็ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายจิรวุฒิ บุญเข็ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายณัฐพงศ์ อุดมคติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายภูริช สุทธิธรรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายวรุฒ สังข์งาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายสุขพัฒน์ อุทกัง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงกิติญาดา ภูต้อม

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงชมพู่ บงษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายธนพัฒน์ คนมาก
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงนิวธิดา ผอมคง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงประภาศรี ประสาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงศศิวิมล พิลึกเรือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายอิทธิพล ทิปญญา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงแก้วมณี คงเงิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงขวัญชนก สารทรัพย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงจารุภา ครูนพรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

แซ่ไหล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายลัทธพล พูนสนอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายอภินันท์ สุขสมทรัพย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา พรมชืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงกัลยา กุลละวณิชย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๓ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายณัชพล ทองหล่อ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงณิชา จรทะผา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงดรุณี อินอ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงนาราภัทร ธนูสา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายพนัสกร แนบทางดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายพิศิษฐ์ ร่วมจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายวีรภัทร โพธิกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงสุทธิดา วังคะฮาด

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงสุภาวดี บัวทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงกัญญาภัค รัตตะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงใส

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงปรีญานุช บุดศรีพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายสิริศักดิ

์

กิฬาภักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงสุพัตรา แนบทางดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายอมรเทพ พงษ์สระพัง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงอรพรรณ วงศิริเลิศ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงอรวณี ศรีรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย สมฤทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายนัฐพล อายุโย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายพูลสวัสดิ

์

รัตตะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงอาริสยา คำแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงสุพัฒตรา นามอนุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ทวีทรัพย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายจตุรวิทย์ จันทรชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายจักริน เจริญสรรพพืช

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงณกัญญา กุศลจิตต์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงทัศนีย์ กฤษณะทรัพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายทัศน์พล ร่ารืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายธีรภัทร พกกลาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายนนทพัทธ์ เย็นสำราญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงนฤมล กิงนิโครธ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงศรุตยา ชมภูรัตน์
๒๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงศุภรดา เย็นสำราญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

สุขพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชมชืน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงศิริพร ไก่แก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงกนกนิภา บุญคู่
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่อึง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายชินดนัย อุดมสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พยัคฆ์เรืองทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนสร้อย
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายปองคุณ ปราบไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายปยะนันท์ หนองบัวขาว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ บรรเทาวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงรัตนกร พรอันแสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายวีรชาติ ใจดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายศุภโชค เงาแจ้ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายสรชัช อุดม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงเบญญาภา ไกรบาป
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายเศวษตศิลา เชิดชูปญญาเลิศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงจิราภา ทองนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายภณภัทร ศรีวิรัญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ ปลายเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงวรรณา โอภาชาติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายณัชพล พรมเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา อายุวงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายปยะพร มุ่งทุ่งกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายนภัทร สาธุกิจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงนำริน สุทธิธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงพลอยชมพู บ่อแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชัยอัจฉรา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายศิรวัฒน์ รืนเริง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายสนทรรศน์ มนุราช
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงสรารี วงษ์ภักดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขวนขวาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายจิรภัทร บุนนาค
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายชุติพล รัตนาคะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

นุชวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงณัฐนพิน ศรีสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายธนัณชัย นุชวงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงธัญญาเรศ พัวพันธ์พิพัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายธีรภัทร์ พันธุ์มี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงนรมน พวงสุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายนฤนารถ สุรศัพท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายนัฐธัญ นุชวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายนันทพงศ์ วุฒิวุฒ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายพงศกร อินทนิล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงพิมลวรรณ พวงทวี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงมนรดา อุดมสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ ก้องโสตร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงศศิวรรณ อำนวยพงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายอนุพงศ์ ไกลบาป
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายอนุรักษ์ ประดิษฐ์วีรวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายอภิฤทธิ

์

ภาระเปลือง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงอาลีนา ตานี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายโกมล จิตสะอาด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงโยษิตา สุทธาคาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายกันต์ธร ประสานวงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ โกยรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายณัฐพล อยู่ถาวร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงนิดธิภรณ์ บุญศรัทธา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงปกิตตา วิชา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายศรนันท์ ช่วงชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงอริษา ถนอมจิตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายกรชวัล ปญญาสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายกฤษฎา หรุ่นเลิศผล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงกันทิมา เกษรจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขสอาด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายก่อกุศล ตรินัยน์สุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายก้องภพ ขุนอาจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายคทายุทธ์ ชูช่วย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายจักริน พลังสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงจิตลดา แก้วขาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ ดาเกลียง

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ลี

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายชานน ชุมนุมชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายชินวัตร สอิง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายณฐพล สุเนตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายณรงค์วิทย์ เลิศพรทิพย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงณฤดี เจริญพร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายณัชพล ไผ่นอก

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงณัฐติฌา สาวหยุด

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงณัศชภากรณ์

เธียรกุศล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายทัศนัย พิรุณรส

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายธนกฤต ทัฬหะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายธนดล กองจินดา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ พันสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายธนา บุญหลำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายธีธัช บรรฑิตชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายธีร์ธวัช ตุลารักษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงนัชชา กิจอักษร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายนัทธพงศ์ นามวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายบัณฑิต นิยมวานิชา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายปฏิภาณ รัตนกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายปภังกร พานารถ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายปยนันท์ คงสกุลวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายพงษ์ศิริ กงไกรลาศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงพนิตนันท์ สุรินทร์ชมภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายพลกฤต สอาด
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายภูมิศิริ ฉวนพยัคฆ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๒๖
เด็กหญิงมณฑกานต์ จำนอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงมณฑิตา อยู่เล็ก
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายมนตรี ยังเจริญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายยศพัทธ์ สุรัส
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงรมณียา สมพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงรวิพร รัตนัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายวทัญู ห้อยยีภู่

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายวรวุฒิ ชูชิต
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ แสงแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายวิชิตชัย พยุงกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงวิภาวี นาคเกษม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงศศิประภา ประเวชไพร
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายศุกภกิตติ

์

สุรศัพท์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงศุภนิดา เฉือยกลาง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายสรวิศ จันฝาง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงสาธิตา ขันแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายสิทธิชัย ลมไธสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายสิทธิชัย แซ่เตียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงสุชาดา ฟองเสียง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายสุเมธ หงษ์พร
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงอธิชา ก้องโสตร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายอธิปพัฒน์
ธนาบุญเจริญรักษ์ ๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายอรรณพ ช่อลัดดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายอรรถพร กระทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงอรอุมา กิจสมัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายอัครชา จินตนาการ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงอังคณา น้อยถนอม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุรัส
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา ยิงประยูร

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายเจษฎากร พงษ์ชมพร
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายไชยวัฒน์ ทองชัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายกฤษตนัย โพธิทอง

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายณัฐดนัย กายใส
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงดุจดาว ลับเหลียม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายตะวัน เหลืองอมรรัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายธนาธิป จางวางมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายธิเบต ประทุม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายธีทัช ดวงกาญจนา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายธีรเดช ผลอนันต์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายธีรโชติ พ่วงพี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายนวพล ชลาเขตร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายบุณยกร พานิชการ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงปนัดดา เติมแต้ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงปวีณา สุวรรณกูล
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงปวีณ์นุช ศรัทธา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายปยะณัฐ นาคสกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายพงศกร มะณีศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายพงษ์เทพ ดวงเงินสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงพรรณลดา ปนณาศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายพสิษฐ์ สมานมิตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลาติวัลย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ศุภผล
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายมราดร บุญชูรอด
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงยลดา อาปาท
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายรณกฤต เครงปน

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายศุภกฤต นิสัยซือ

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายอนิวัตต์ ลับเหลียม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สุรัส
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายอรรถพล สาสะเน
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายเมธิชัย พวงเงิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายดนุพร ปุริโมทย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๘๗

นางสาวกรรณิการ์ สุทธิธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๘๘

นายกิตติบดี สังฆกูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงขวัญนิภา โกยรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงจันทร์ธิมา คตจำปา

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๙๑

นางสาวจารุวรรณ พัฒศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๙๒

นายธีรภัทร ลัดลอย
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๙๓

นางสาวนัฐธิดา ชัยยะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๙๔

นายปฐมพร วงษ์บัณฑิตย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๙๕

นายพงษ์พรหม จงประสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๙๖

นางสาวพรชิตา พรหมสูง
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงพัชราภา พนมเครือวงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๙๘

นางสาวศศิพร โพธิทอง

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงศิรภัสสร กลมเกลียง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๗๐๐
นางสาวสายชล ชาติผดุง

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๗๐๑
นายอดิศักดิ

์

บุญเปรียม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๗๐๒
นางสาวกนิษฐา การชุมนุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๗๐๓
นายธนศักดิ

์

ณ สงขลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๗๐๔
นางสาวปยวรรณ พานิช

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๗๐๕
นางสาวเชษิณีร์ แสวงสุข

๒๑/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายกุลเดช ยาศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปรุงเผ่าพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ คำคะเน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายธิติ หลวงสิกาสา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายบรรจง พลฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงพรชิตา คำนึง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงสุจิตรา บรรยง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงสุภัสสร วิรุณพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงอมราพร ศุภประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงอารียา โรจน์แก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายเฉลิมชัย ภูผานิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงชลดา สุภาพ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงณัฐชา วิสิทธิวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายธนาธิป พระขัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายนลธวัช หอมหุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงปนัดดา พรมสุรินทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายพรรษา รัตนชินกร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๒๓
เด็กหญิงพลอยพรรณ ชำนาญแขวง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายพลากร ขาวสอาด
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วอุไร
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงภัทรสุดา ศรีนิเทศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายฤทธิชัย

์

เรืองศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงสุพรรณษา รืนรมย์

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงอชิรญา ตรึกตรอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงอรยา ทองคำดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายอานนท์ จีนเจือ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงเกศกนก ทองกันทม
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายกมลวัทน์ ทรัพย์ประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๓๔
เด็กหญิงจันทรกานต์ วิเศษชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๓๕

นางสาวจันทิมา สุมารักษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายจุลพงค์ วงค์ศิริ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงฐาปนี ดอกแย้ม
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายต่อศักดิ

์

คงมัน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงธนิษฐา พระขัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายธีระวัฒน์ ราชศรีเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงพรอุษา เมืองธรรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายพันกร รักษาพล
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายพีระพล โรจน์แก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงภัทรวดี อินทร์ตา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายสรายุทธ จำปาทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายสราวุฒิ เลยดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงสุภิญญา ทองสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายอนุพันธ์ บุญชู
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงโศภิษฐา คุณเอนก
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๕๐
นางสาวปทิตตา จินดาวงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๕๑

นายวัฒนา บำรุงเขต
๑๖/๑๐/๒๕๒๒

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๕๒

นางสาววิภาพร บุญเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๒๔

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๕๓

นางสาวหยาดพิรุณ บุญเจริญ
๑๘/๐๕/๒๕๓๒

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๕๔

นางสาวกฤษณี สีสุธรรม
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๕๕

นางสาวกวินนาถ เรือนพรม
๒๗/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๕๖

นายชัยวัฒน์ นิสัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๕๗

นางสาวนำทิพย์ ชะนะภัย
๑๕/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๕๘

นายภานุวัฒน์ ประถมวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๕๙

นางสาวภาวนา เปรินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๖๐
นายวสันต์ นามจิตต์

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๖๑

นายวัชรินทร์ พงษ์แตง
๒๔/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๖๒

นางสาวศศิวิมล แก้วกฤษ
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๖๓

นางสาวสุกัญญา แซ่เจ็ง
๐๒/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๖๔

นายสุธีร์ ชุมพล
๐๕/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๖๕

นางสาวอรุณรัตน์ ศรนรินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๖๖

นายเฉลิมศักดิ

์

ไพพินิจ
๓๐/๐๔/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๖๗

นางสาวกนกรัตน์ ดอกแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๖๘

นางสาวกัณฐาภรณ์ พานเงิน
๑๒/๐๖/๒๕๓๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๖๙

นางธารทิพย์ สัจวาที

๒๗/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๗๐
นางสาวนฤมล ประภาโส

๑๔/๐๕/๒๕๑๖

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๗๑
นางสาวพลอยไพลิน ช่างนาค

๒๓/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๗๒

นางสาววนิดา สุบินตา
๒๙/๐๙/๒๕๒๗

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๗๓

นางวิภา ธรรมจิตร
๐๕/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๗๔

นางศิริรัตน์ สุขล้วน
๐๗/๑๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๗๗๕

นางสาวสวรรณยา บุพวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๒๕

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๗๖

นายสันติ จันทร์ภิรมย์
๓๑/๑๐/๒๕๑๔

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๗๗

นางสาวสายทอง ิอยู่ในธรรม
๑๗/๐๕/๒๕๑๐

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๗๘

นางสาวอารีนันท์ โสภา
๑๔/๐๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศิริพาณิชย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ พรมท้าว

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๘๑ เด็กชายธนาประภัสสร์
ทองมี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ไวยกูลเรืองโชค
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๘๓

นางสาวนก สุรินทา
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงปภาวดี ภู่ธูป
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงอัปศร วรรณบูรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงกชกร บุญบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายกิตตินันท์ มณทองหลาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงจิรภิญญา ใจหนัก
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายจิรเดช ทองโสม
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงอรวรรณ สุขใส

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายอนุกูล พูลสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงกนกกร เตชะวันโต
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายกฤตภาส บุญเถือน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคงรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงชฎาภา สมหมาย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงชุลีพร ภาระเปลือง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ ประหยัดการ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงธิดาวรรณ ประทุมพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงธุวพร ดีสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงนภัสสร จันทสิทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงนัฐกาล ศรีคงรักษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายบำเพ็ญ บำรุงบ้าน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงผไทมาส วงค์จันทรา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงมาริษา เพิมพวก

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงวิสา สุขสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายศรัณยู ศรนรินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายสถาพร เจริญสุข

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายสุภชัย ปลืมภักตร์

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายสุวิชญาน์ วุฒิจักร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงอัญกร ศรีคงรักษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงอาทิตยา พลายแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายโสภณ เสมสฤษดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงจินดามณี จิตตรีพล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ วิฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงถิราพร สุขมาก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงทิพากร กฤษชน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองอ่อน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงปุณฑริกา พรหมพิทักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ แวววงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงมิงกมล

่

ปลืมพันธุ์

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายวัทธิกร อรุณพรต
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายวินัย ชอบดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงศรีขวัญ แซ่ลี

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงสุนัดดา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชูสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงนฤมล ศรีโพนทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงมาริษา บรรเทิงใจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงวิชญาดา สุขกะจะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงนัชชา คงขวัญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๓๐
นางสาวกันสุดา สิงห์นวน

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๓๑

นายดนัย อินทิวงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงนำฝน พรหมประดิษฐ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายประสพโชค เพิมสุข

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๓๔

นายวุฒิชัย ทองสุด
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๓๕

นางสาวโสภิตา ไทรรอดศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงรัฐรียา บุญแต
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามผาน วัดสามผาน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายณัฐวิชัย อาจลุน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามผาน วัดสามผาน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายอนุทัศน์ ล้อมวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามผาน วัดสามผาน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายจีรวัฒน์ พืชพิสุทธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายธนากร เจริญพร

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายพงศพัค ผลาเกษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงพัณณิตา เปยมวารี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายวรินทร นาคสุวรรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายสรยุทธ รอดเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงสายนำผึง

้

เจนจัดทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายเมธัส เทียงธรรม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงกัญญาภัค คำรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงณัฐพร จิตรไพบูลย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายทัตพงศ์ นาคสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงธัญชนก แสวงการ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายพิเชษฐ์ เย็นกระแสร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายภัทรภณ มณีรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงศศิพร สมหวัง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงศิริวรรณ เลิศงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายศุภณัฐ คล้ายพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงสุธิมา พัฒนกิจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายเกริกษิต ปนตาใจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๕๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทรงพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๕๙

นางสาววทันยา กลางทุ่ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ตู๋แปะตี

๋

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ วงษ์สวาท

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายหัตถ์กานต์ เดชบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายวิศิษฏ์ บุญพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงภคพร รัตนสุวรรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงธัญรดา รักธรรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงจิรภัทร เจริญมรรค
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายญาณวุฒิ บูรณะปทมะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายปฐมรัตน์ บ้านเนิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายดนุนัย ปานน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงทิพวรรณ สร้อยถวิล

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายศิวัช เจริญมรรค
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงอรกานต์ ใจฉลาด
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงศรุตา นามไว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๗๔
เด็กหญิงพรรณชนิดา พูลเงิน

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภิรมย์พงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงณัฐชา พันธ์แบ่งมี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงสิรภัทร นาคสกุล

๑๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงมุทิตา ประสมพันธุ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายณัชพล แซ่ชัน

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายชุติพนธ์ บุญดอนคา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงชุติมน ภูมโพธิตาก
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงอาทิตยา ส่งสิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายยุทธนา สุขเกษม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายไชยวัฒน์ ธรรมวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงอาทิตยา ประสิงชอบ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงบัว ดิลกทวารัตน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ไชยพิเดช
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายวีรภัทร ธนะสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยเกิด
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงสุมนรัตน์ สุมาลี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายอัศนี นาธเวช
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายนัฐภพ บุพชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงสุกันตา นาคบุญมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายอัษฎาวุธ สุมารุ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายกานดิศ เจนจัดทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายนภนต์ พลเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ช่วยเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายธีรภัทร คงเพ็ชร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายเด่นดนัย ก้อนแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ โสภา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงสัตกมล ชายนำเค็ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ร่วมญาติ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายชนวีร์ บุญอินทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงวรรณิดา พรรคอนันต์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายทัศน์พล ศรนิล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายภานุรุจ ครองบุญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ โยธาราษฎร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายวิทวัส เพ็ชรแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงจิตรลัดดา โมธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายธนโชติ นพกิจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงสุพิชชา บุรวัตร
๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายโยธิน ทรัพย์ยอดแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงยลดา ภูมิสำเนา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงกชกร มุมขาว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๕ / ๑๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงกนกพร ศุภประเสริฐ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงกรกนก นวลสอน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๑๗
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เสนาะสรรพ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายกฤษกร อร่ามบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายกฤษฎา มาลีวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายกฤษดา อินทนิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายกันทรากร เชียงใหม่
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา วิชญธรกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงกุลธิดา หัสรังค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายกุลศักดิ

์

อุทัยสะวัง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายจักรภัทร บุตรธาจร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายจักริน ทิมแสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ เพ็ชรมุณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงจิรนันท์ กิจสำเร็จ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายจิราพัฒน์ ศรนรินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมศิริ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ศรีอนันต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายฉัฐภพ สุริโยภาส
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายชนวีร์ บุญเทียม
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงชรินรัตน์ เจียระบรรยง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงชลดา สวัสดิภูมิ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงชลลดา บุญถี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงชัญญพิชญ์ แก่นบุญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายชัยพร วารีรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายชัยมงคล สามัคคี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายชัยวัฒน์ จรูญรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ บำรุงบ้าน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงชืนนภา

่

จิตรโภคา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงชโลทร กิจกาญจน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงญาณิดา รัตนสุวรรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงญาณิศา ปราณีราษฎร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงญาณิศา เจริญยศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายฐนกฤษณ์ สาธร
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงฐิติพร พลศิลธรรม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงณัชชา ภู่อยู่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทับเจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายณัฐชนน บำรุงชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายณัฐชนน เจริญภักดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงณัฐธิชา ประสมทรัพย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายณัฐพล ศิลปวิทย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายณัฐภัทร พืชพูล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายณัฐภัทร สนันวงษ์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงณัฐริกา ประโมทยกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คนหมัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญแดง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงณิชาภัคร ไชยชนะแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายธนพล คมขำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ อิมสาระพางค์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายธนวัต แสวงสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงธนาภา วงเวียน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายธรรมวัฒน์ ศิริธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงธรรยชนก งามรืน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายธัชพล ลาภเหลือ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงธัญชนก พลรัมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายธัญธร เปรมกมล

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงธิติมา บุญน้อม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงธิรดา เวชประสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายธีรภัทร บำรุงใจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายธีรภัทร ศิลาพลอย
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงนงนภัส คณะดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายนพพร ธรรมประดิษฐ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงนภัสสร พุ่มทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงนวพร ล้อมวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงนันณภัทร์ สีไวพัด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายนันทปรีชา คณาภิบาล

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงนันทภัค แสวงการ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายนิติพล มากรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ เลือนรัตน์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงบุญณิศา แปลงศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ชมภูศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายปฏิพล อินโทรสุนทร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงประภัสสร วัฒฐานะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงปวีณา ทองวิเวก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงปาลิกา เจริญวรรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายปยนันท์ บรรเลงศัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายปยวัฒน์ สุขศิลป
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายปุณณวิช มันเจริญ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงปุณยนุช ผลจิตต์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายพงศกร ย่งฮะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายพงษ์ณภัทร ปองหมู่
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายพงษ์ธร ทสามนต์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายพรพลอย โคตรพรม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายพลพล จุลจรูญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายพัชรพล สมาคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงพัฑฒิดา สวัสดิภูมิ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงพัทสมน ทองขจร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายพันธษา ปะสิงชอบ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายพัสกร อัปมะทัง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ลดา แสงพันธ์ชัยกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายพิสิทธิ

์

บุญสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายพีรภัทร์ นาวาเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายพีรภาส ถนอมวงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายพีระวิทย์ นิลเนตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายภัทรกร สง่างาม

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายภัทรธาดา พิมปรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงภัทรพร สุขศิลป

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายภัทรพล บำรุงใจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงภัทราพร ฉิมแช่ม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายภาคภูมิ วงศ์วารี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายภานุพงษ์ พืชพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายภูบดินทร์ โสทนา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงภูษิตา เฉลิมไชย

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายมงคล ศฤงคารเพิมพูน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ เพิมพูล

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงมัชฌิมา ยอดเดชา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงมุทิตา ช่างทำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายรัชชานนท์ บํารุงศาสตร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงรัตนาวดี บุญช่วย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายราชวัตร ดุลยไชย

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๒๕
นางสาวรุจีรัตน์ มูลผล

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงลภัสกันยา ประจงจัด

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงลออรัตน์ ชุมพล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงวรกานต์ ประมวลสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงวรรณพร จันทสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงวรรณวลี หงษ์ทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงวริศรา อาชญาทา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงวศินี ตองอ่อน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงวศินี ทวีผล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายวัชระพล สุขแสน

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงวัณวรี โขมงคีรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงวารี ประมงกิจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ ประเสริฐสังข์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายวีรพล คชกาสร

๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงศิรประภา บุญมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงศิริญากร เสมสฤษดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงศิริวรรณ์ นพฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายศิววงศ์ วงษาราษฏร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายศุภณัฐ ปะสิงชอบ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงศุภนิดา โอษฐงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายศุภปญญา เกตุหาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายศุภวิทย์ ฤกษ์เวียง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายศุภโชติ กิจขาว

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงสนธยา สิงห์มหาศักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงสมฤดี สุขศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงสรัลพร ริมราง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงสรัลพร โวหาร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายสิรวิชญ์ บุญคำหาร

๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงสิริยากร มีพูล

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ ประจันตะเสน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๙ / ๑๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงสุนิษา ศรีทองคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายสุพจน์ ถานะลุน

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงสุพัตรา สาชล

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ยินดีทรัพย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงสุภาพร คุ้มพาล

๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงสุภาพร แก้วมณี

๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

เสมสฤษดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงอภิชญา สิทธิประสงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงอรกานต์ สรสุริยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงอรปภา ธัญมงคลเขต

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงอรปรียา ไกรนิวรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงอริสา เมืองมีทรัพย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายอรุต ธาดาพิสุทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงอลิสา ดอกสร้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงอัญชลี ศรีสุวรรณ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายอัษฎา สุดสงวน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กชายอานนท์ ฤกษ์เวียง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ แก้วรัตนสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงเกสรา เมธีสุรพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายเสฏฐนันท์ สุภาวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงเหมรัตน์ หงษ์ทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงแคทรียา พันธุ์เหม

๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงแพรพลอย แก่นบุญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงโสมพิทญา นิยมสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงไอริณ แสงทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริสมบัติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สุเนตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงกนกอร พวงพืช

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายกิตติชัย บุญไทย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงกุลรัตน์ พรหมมา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายคงคา คงวิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายคณิศร สิงห์วิสุทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงจธิติยา ชมดวง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ เชิงไชย

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายจักรภัทร วงศ์แก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๐ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายจารุภัทร อินธิเกตุ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ชูนาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงชนม์ชนก ชืนสว่าง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงชนิกานต์ สุทธิแพทย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายชลบุตร สังฆรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ชนะสิทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงชุติมา สรีสระคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงฐิติกา สำลีขาว

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงณัฎฐธิดา งามสลัก

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายณัฐพล พฤกษากิจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ บำรุงสาสน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญรอด

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงณัฐวิภา ฐานธรรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธกัง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงณิชนันทน์ สุขสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงตมิสา เชิงไชย

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายธงธวัช สวัสดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายธนกร คำเพ็ชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายธนกฤต ฉัวเจริญ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายธนรัตน์ พงษ์สะพัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงธนัชญา เชืองราว

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายธรรมชัย สัตย์ซือ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายธราดล มัติโก
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงธัญชนก แก้วทรัพย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงธัญญเรศ สัมฤทธิสิทธิสุข

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงธันยธรณ์ ท้วมเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายธีรกิตติ

์

จันทร์ประยูร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายธีรภัทร์ อรจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงนัฐริกา เมตตา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงนัดดารัตน์ จงใจจิตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงนัทธมน บรรพต

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ สำราญฤทุกข์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงบงกช รักษ์มณี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงบัณฑิตา พวงทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงปนัฐตา ปานชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงปรารถนา เหมพิทักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงปณณพร ส่งสง่า
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงปาณิสรา พงษ์โสภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงปารีรัตน์ บุญอำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงปยาพร สุขวัฑฒโน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงปุณยาพร สุขสมัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงพรหมพร ไชยราช
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงพัฒนฉัตร จิรกิจรุ่งเรือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงพิชญดา สุวดิษฐ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงภัครมัย แจ้งศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงภัทรจาริน เจริญกิจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๓๖
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ วรรณโชติ

๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายยุทธศักดิ

์

เจริญพร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายรชต ธนะมูล
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายราชัน ราชกิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงวนิดา สุดอภัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงวรรณกร มาลัยทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายวศิน เสริมสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายวัชรากร สุธาบุญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงวาสิณี สุธาโร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงวิรัญชนา สุวรรณทัต
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ สุขทังโลก

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีปลัด
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล จรัลทรัพย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายศิระภัทร จันทสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายศิระสิทธิ

์

ชาวไชย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ไชยสืบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ อุส่าห์ดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงสาลินี สุขบินทรีย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงสิริมา บัวเผือน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงสุจิรา ญาณะโส
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์กลิน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายสุทธิภัทร แดงกระจ่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายสุทิวัส บุญเชิด
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงสุพรรณษา ไชโย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงสุภาพร สุทธิผล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงสุวนันท์ พะโล
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ เทียนดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงสโรชา สุนทรชัยกิจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายหรรษา นวลสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงอฐิติญา เฉือยวิบูลย์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายอดิชาติ เพิมพูล

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายอนุภาพ จันทสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงอภิชา พลอยหิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายอภิมุข วงค์วารี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงอรกัญญา สุขล้วน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายอรรถพล ใจตรง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงอรวรรณ จันดาหา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายอัษฎายุธ ล้วนเจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงอาทิตยา ชาวไชย
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายอาทิตย์ วงษ์วิวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงอินทิรา ลูกสอาด
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงเกษรสุดา บูรพาสิงห์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายเจติยา ลาติวัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงเจียระไน พร้อมพวก
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงเนตรณัชฌา แก้วกูล

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายเบญจพล กางการ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายเบญจพล เหมรา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๘๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดวงจิตร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงเพ็ญพิตรา จันทสิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายไกรสิทธิ

์

พรมโยธา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายจิรพงษ์ เปาทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีคงรักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายชยากร ขุนหมืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทรเกิด
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ศิริพิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๙๑

นางสาวคนิตา ประจงใจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงสุมาวดี มากประยูร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๙๓

นายปรีชา เอกสมบัติ
๒๓/๐๗/๒๕๒๕

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๙๔

นายพงศกร ประเสริฐสงค์
๑๗/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๓ / ๑๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๑๙๕

นายสุทธิพงษ์ เทียมพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๙๖

นายสุรชาติ ชาบำเหน็จ
๐๕/๐๓/๒๕๓๒

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๙๗

นายสุรศักดิ

์

ยุทธกิจ
๕/๐๓/๒๕๒๙

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๙๘

นายอัสดาวุธ ทองขิบ
๑๘/๐๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงกฤตยา ถัมพาพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)
วัดขนุน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงกัญญาภัค บุญแย้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงจิราพร องอาจ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงธันยพร สรศิลป

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายนันทพงศ์ พวงทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงรัญชิดา นามวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายวรพล มังคะละสุ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงวริศรา มนที

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายสิทธิพล หมืนแทน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงอัญชิสา อาจหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายกิตตินันท์ อินทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตัก วัดคลองปรือ  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายธนภณ ฉัตรวรวิช

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตัก วัดคลองปรือ  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายรณชัช ขันประทุม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตัก วัดคลองปรือ  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงกฤติมา มีพืชน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายกฤษฎิ

์

พรหมวงศษา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงกันยรัตน์ สมัญญา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๑๕
เด็กหญิงจรูญลักษณ์ เวชกรรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงจุฑามาส มะลิวรรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เทศแจ่ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ย่องยี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มะลิทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงธัญชนก แดนดิน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายปณวุฒิ เกตุมาลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๒๒
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

บุญขำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายปราโมทย์ คล้ายคลึง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายปวริศ คล้ายสุวรรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา คณะทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เกษมวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายศตวรรษ ปะญาติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกือทาน

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายศิลา สำเร็จ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายสดายุ อรรถมงคล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายสิทธิกร สุขสมบูรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงสิริวิมล ดวงดอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงสุพิชชา อุทัยรัศมี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงอสมา จิตรเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เชือสอน

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายกิตติพงศ์ ใจปลืม

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายชนกัน สง่า

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญที
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ชูเวช
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายปฏิภาณ พ่วงเพิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายรัตนพล เครือวัลย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายวนากร พรมลาด
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายอดิสร สอนบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงอนัญญา เข็มพรมลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายโชคชัย สมหวัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงกัลยกร เทียบอุดม
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงสุปรียา ศรีประชากร
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายอัฌษณี วงค์ยา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายณัฐชนน รัตนคีรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีงาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จิตรซือ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงขวัญพร มากมูล
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงจันทิมา บุญนาค
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงนงนภัส เชิดกายเพชรา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายพงศกร บุญรังษี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายมงคล เติมพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายสิริชัย ต่อตัง

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงอังคนา จิตรเจริญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงโยษิตา มะโนรา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงกิตติมา หัตถี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งบอน วัดทุ่งบอน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงฐิดาภา ชำนาญไถ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งบอน วัดทุ่งบอน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงยุพา แสนกล้า
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งบอน วัดทุ่งบอน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงสุทิตตา รักษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งบอน วัดทุ่งบอน  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายสุเมธ สิงห์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งบอน วัดทุ่งบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงกรภัทร์ ปราบไพรินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงจรรยา ยิมวาย

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงณยา พุทธศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายภาคภูมิ เทศธรรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล คุ้นเคย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงสมฤดี คำสาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงกนกศรี วิเศษ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงณัฐชา บุญเสริม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายธนกฤต คำเหลือ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ดีซ้อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายนฤสรณ์ เขียวสิงห์

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงนิภาสรณ์ วัฒน์วิภูเดชน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๗๗
เด็กหญิงปราณปริยา มาตขาว

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงปรียา รสฟุง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ พุ่มพวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงรดา ปราบไพริน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงศศิธร พุทธศร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายศักดิดา

์

มหานัด
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อินทมาตย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงศิริพร เกษราธิกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงศิริพร เทียนแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงอารีรัตน บุษบรรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๘๗
เด็กหญิงเกศศิรินทร์ ใจปลืม

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สิงหพงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายเอกพันธ์ คำสามผิว
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงกัลยา หึกขุนทศ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายจตุพล ใยดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายจันทวุฒิ เสสา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายฐิตติวัสส์ สุขคีรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงธนัชญา อุทัยรัศมี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงธัญชนก ชนะกานต์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงนิภาพร พุทธศร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงปรีณาภา ตังมัน

้ ่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายพงศกร วิเศษบุรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงพรพนา กุลรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงวิริญา จุติ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กชายสทัชภง วิเศษบุรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงสาวิตรี ศรีภูมิ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงกนกพร นำเขียว

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงกัณทิมา บัวหิรัญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงกันยา สดใส

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงกาญจนา บ้านอ่าง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายกิตติชัย ชินราช

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงชมพูนุช นามบุดดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงชลธิชา สตอ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายชัยรัตน์ เบาขุนทด

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายฐิติโชติ ดวงผัด
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิภา ก้องเวหน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ หัตถี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายธีระพงษ์ ชังเกวียน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายธีร์ธวัช ประกอบกิจ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายนภดล มะขาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงนฤมล เพชรอ่อน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายนวพล ชุมณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงนัฏฐา เวชกรรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายพลวัต ขัดนอก

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงพิมตะวัน ดลไสว
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายภวิศ รัตนโสภิตกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงมุกดา พิมพ์เพ็ชร
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายวัชรพงศ์ กุลโรจนพัฒน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จิตรเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงศศิกานต์ วงศ์สอน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

วงสาจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงศิริเพชร ชินเวท

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

แพเมือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายศุภวัฒ ดาวเรือง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายสิงหา สิทธิพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๓๒

นายชัยพร กะวิ
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๓๓

นายอนาวิล ครองบุญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายคุณานนท์ ธรรมสิมมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายจักรทิพม์ แสนทวีสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายชินพัฒน์ แสงแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงณัฐรดี โชระเวก
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายทิวัตถ์ สัจจพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายธีรภัทร จันท์แดง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงนงนภัส รัตตะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายบุญชู เอกอุดม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงสุภัชชา ปทมปาณีวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ผลพิบูลย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แก้วเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญแย้ม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงจุฑามาส คำเพ็ชร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงฉันชนก อนุลีจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงชลธิชา อินฉา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๔๙
เด็กหญิงญาณวรรณ ทองทิพย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายฐิติพงษ์ วงสาจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงธันวาพร เรืองศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายธิปไตย คหัฏฐา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงพรวิภา ฟนล้อม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงวิภาดา มาลิบาน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงศตพร ตะบองเพ็ชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายสัมฤทธิ

์

อัครจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๕๗

นางสาวจิตรา ยกยุทธ์ ๓/๕/๒๕๓๕ กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๕๘

นายธนกฤต สุทธิสวัสดิ

์

๒๑/๗/๒๕๑๒
กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายธนวันต์ เคลือบเพ็ชร์ ๗/๕/๒๕๔๖ กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๖๐
นางสาววิรังรอง สุทธิสวัสดิ

์

๕/๖/๒๕๐๙ กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๖๑

นางสมคิด สันตะพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๐๓

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายสุริยนต์ สว่างวงศ์ ๖/๑/๒๕๔๖ กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๖๓

นายอาวุธ พรมราช
๔/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๖๔

นายคำหลง เขียวมรกต ๑/๑/๒๕๓๔ กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๖๕

นายจตุรงค์ เครือสินธ์ ๗/๗/๒๕๔๓ กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๖๖

นางสาวจารุวรรณ งามนิด
๒๒/๑/๒๕๑๑

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๖๗

นายดุลยวัฒน์ จันทร์เกษม
๑๒/๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๖๘

นายธีรัช เหลาดี
๒๒/๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๖๙

นายนิยม ชินพงษ์
๗/๑๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๘ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๓๗๐
นายวสันต์ เวชกรรม

๘/๑๐/๒๕๑๒
กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๗๑

นายศรวิชัย เหลาดี
๑๓/๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๗๒

นายศราวุธ สว่างนิทะ
๑๖/๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๗๓

นายสาระพี ถำพาพงษ์
๒๒/๓/๒๕๑๖

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๗๔

นายเสกสรรค์ ใยดี
๒๓/๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๗๕

นายหรรษา ทองทิพย์
๑/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายกนกพล สมเกียรติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายกมลภพ พึงพิมาย

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายกฤติกา คงสวน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายคฑาวุฒิ บุญเรือน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงชลิดา ศรีโพธิทอง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายฐิติพันธ์ ฉิมกลีบ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เขียวทองย้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เขียวมรกต

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงณัฐวดี รืนเริง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงณัฐวดี สุริโย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงณัฐสุมน มาเอม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ฉุยฉาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๘๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ตรากูล

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ธนบัตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงนรมน ใจกรด

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงนิตยา ตาซาว
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงปวีณา เขียวมรกต
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงปานตะวัน ทวีชาติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงปาลินี เลาหพันธ์พงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงปุญญิศา จงมีชัยชนะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายพชรพล รักษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงพรนภัส ชูจิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงพรรณธร แซ่โง้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายพรศิวัช กล้าหาญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๐๐
นางสาวพรหมพร แซ่โง้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กชายพัชรพล อัคนีโชติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงพิชชาพร ประเสริฐสังข์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ทรายแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายพีรวัฒน์ ทอนตะคุ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงภัทราวรรณ คงสวน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ฮวนชาตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายยุทธการ สุภา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายรชานนท์ จันทศร

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงรักษิณา บาลชัยภูมิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงรัตน์ติกร รติภูรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายวรฤทธิ

์

ภิรมย์รักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ชูจิตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงวาสนา ศรีนามหวด
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงวิมลวรรณ รักษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายวิเชษฐ์ อิมผ่อง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายวีรรัตน์ เฉลิมยศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายศักดิดา

์

พาอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายศิวกร เจริญผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายสันต์ภพ แสนทวีสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายสิทธิโชค สีบุญเรือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายสิริเดช รัตนวิโมกข์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงสุจิรา อุไรรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงสุชาดา พันสุวอ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงสุฐิตา ทองคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ กวิ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงหทัยชนก รักษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงอคัมย์สิริ ทัสสะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงอนัตตา สายงาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายอภิษฎา ดวงลายทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายอรรถวิชญ์ ฤกษ์งาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงอุษนีย์ ชุมเสนา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายเกรียงไกร ธานีวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

คงศิริ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงไอริณ เกิดประโคน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ โกสินานนท์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ หอมมะลิ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงศิริวรรณ อานามนารถ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายสพล กะวิ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงสุชานันท์ พลคิด
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๐ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงสุทธิชา สุทธิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

แขคำภา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายอัสนี เขียวพยัพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา นิยมวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายแสงสุรีย์ ศรีรักษา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงจิระนันท์ สุนิธี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๔๖

นางสาวณัฐนิช หรังอรุณ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๔๗

นายศมปราชญ์ เผือกทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๔๘

นายสิทธิพร ยอทำนพ
๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๔๙

นางสาวเกศินี สุดลาวดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงเปรมวดี ชุมศร

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายกิตติพศ บัวเผือน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๕๒

นายธีระ ฮุย
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงรำไพ วัฒนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายวีรภัทร ประสารพวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงเกวลิน พละการ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วเกตุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายจิรายุ ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๕๘

นายชัน หลี
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงนารี วัฒนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงลลิตา หวยตรง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายไชยา ซาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงกนกพร รุ่งสว่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายธนภัทร ผ่องวรรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายนฤพนธ์ บุญเหลือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงนัทธกานต์ ชายหาด
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายปฏิภาณ ศรีประเสริฐ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เขียวสิงห์

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงสุชาดา ทรัพย์นิมิตร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงอุมาพร สุขจิตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายเกษมศิลป สร้อยศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายกานตพงศ์ บุญมี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายจิรวัฒน์ นาคสกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงชนาธิป จันทร์พิทักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายธัญพิสิษฐ สร้อยศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายธันวา สุวรรณรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ บำเรอรวย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงภัทรวดี คงรอด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงภัทรวดี โยธิกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา วิเชียรโชติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงลานนา ศรัทธาบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายวรภพ เหียมหาญ

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงสุทัตตา สุขสำราญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงสุธาวัลย์ หงษ์ทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายอรรถชัย ช่างการ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงอรวรา เลิศลำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายกิตติภพ แสดงผล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงขวัญฤดี เทียงธรรม

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงจิดาภา รัตนจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงจิดาภา สร้อยศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงจีรภัทร สมัครพันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เขมะสุข
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงบีรเนตร ศรัทธาบุญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงบุณยาพร โกโสภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายปรัชญา บุญชู
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายพีรวัส เทียงทางธรรม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายมณีสาร นนทะวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายวิศรุต สวัสดิภาพ

๑๗/๐๗+K๖๘:K๗๒/๒๕

๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงศริสรา สำราญจิตร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายพงษ์เพชร พุ่มคำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงวิชุตา ดิษฐสมบูรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายกมลกิจ นิยมศิลป

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายกมลาสน์ สำราญจิตร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงกรรวี เตบุญมี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายคริสต์มาส สมัครพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงดาวผกา ลักษณะเพ็ญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายวีรพัฒน์ ยืนนาน

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายพัฒนะ ธรรมเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายอภิชาติ พงษ์เหล่างิว

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายอาณัติ อุดมรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายเจษฎากร ล่อคี

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายเฉลิมรัฐ เดชะบุญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ บำรุงกิจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สมตระกูล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงกมนพร ระบุผล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายกฤษดา แถวกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงกังสดาร ศรีทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บรรณบดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายจิรภัทร วาจาดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายจิรารัตน์ มาลัยรักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายจีรวัฒน์ เรือนดวงจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงฉันท์ชนก รังคะสูตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ สมนางรอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มีรส
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงญาดา นิยมศิลป
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายณัฏฐ์กมล ลอยรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงณัฏฐ์ภรณ์ เฉลิมพงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายณัฐนนท์ บำรุงสวน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงดวงกมล คงมัน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๓๑
เด็กหญิงดวงกมลวัลญ์

สุนทรศรีจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงธนพร บุญราศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายธีรภัทร สมัครพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงนลินี เกิดไกล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายนันทพงศ์ สัทธยาสัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงนิษิตา พรันกระโทก

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงน้องนภัส ปากนำเขียว
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายบุณยกร ทับทวี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงปริยฉัตร ชายหาด
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายปยพัทธ์ งามแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายพงศกร วงศ์สวรรค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายพรชัย อุทาวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงพรนภา
ผ่านพัฒนาสวัสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายพรศักดิ

์

ไชยศิริโชติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๓ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายพัทธพล ชูนาค

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงวทันยา กลมทุกสิง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงวารินทร์ เกาะกง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ชำนาญพืช
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงศิลาพร กอบสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายสมาพล ลิมสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงสริตา ขุนแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงสำเนียง ลอม
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงสุจารี กฤษดำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงสุดาพร ห่วงมาก
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายหรรษา ท่าหิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงอุรารัตน์ เกษี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงเอมอร โคตมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายสิทธิพล ขุนแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๕๙

นายเฉลิมพล ตังมัน

้ ่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๖๐
นางสาวกนกวรรณ รุ่งเรือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๖๑

นายชัยวัฒน์ บุญส่ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๖๒

นางสาวฝนหลวง สุภาภรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๖๓

นางสาวพรเพ็ญ รุ่งเรือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๖๔

นายภัทรพงษ์ ใจคง
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๖๕

นางสาวศิรินภา หิรัญเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๖๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ตังมัน

้ ่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงฐิตาภา บำรุงศิลป
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายมีโชค สุตจิตโต
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงศิริวิมล สมตระกูล
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ ยะหะตะ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงสุภชา ภูมิเขต
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายกฤษดา ฑีฆายุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายกิตติภณ เบ็ญจวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายภูมนัตถ์ บุญญากร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายอานันท์ชัย กล้าหาญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายทศพล วรรณสัม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ มงคลนาค
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายมนต์ชัย พูลผล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายมานพ จิตรเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงลภัสรินทร์ ชำนาญพืช

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงสุทธิสา ภูมิเขต
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายอาศิรพจน์ พูลผล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญชู
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายกฤษฎา ทิมพิทักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายคณาสิน พวงศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายนพรัตน์ สวาทภักดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายพชร แก้วดวงตา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงพัททาวดี บูชา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายวรากร ดาวประกาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายวัชรากร จ้อยสุ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงศุภจิรา โวหาระวัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายสถาพร ชนะภัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายหฤษฎ์ พูลชัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายจิรวิทย์ สระเก้า
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงญาติกา ถาวรการ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ตองอ่อน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงปฐมาวดี สุดประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ พวงศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงวริศรา หม่อมขุนทด
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงสุชาวดี สุพรรณวงษ์แก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงอภิชญา บำรุงกิจ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ เสาใย

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงอาทิตยา อ่อนนิม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงไหมฟา ลี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงสหทัย ไตรบุตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงสุมาลี ใจยะลิ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

แสงงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงจุติพร พวงคำสี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงฉัตรรวี หมันคง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงฉัตรลดา หมันคง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายชินวัตร สาริการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายธญศักดิ

์

มิงมีไชย

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายธนภัทร ม้าแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายปติพงษ์ เนินริมหนอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายมานะ แสนเมือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์

 

จบ ๒๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงยุติลา พงษ์สวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๕๙/๒๖๑๗

นางสาวรจนา ตัวเจิรญ
๒๕/๐๗/๒๕๑๗

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๑๘

นางสมพร เคราะดี
๑๓/๐๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๑๙

นายบุญเสริม อุดม
๐๑/๐๑/๒๕๐๒

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๒๐
นางจินดา สนเสริฐ

๑๑/๐๗/๒๕๐๗

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๒๑

นางสาวชนิฎา เปรมมิตร์
๒๒/๐๖/๒๕๐๙

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๒๒

นางสาวพรสุดา จันทสิทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๓๖

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๒๓

นางพิศ เลิศธัญญา
๒๙/๐๓/๒๕๐๙

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๒๔

นางสาวมุกดา พรมกสิกรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๒๕

นายสัมฤทธิ

์

ปนมีรส
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๒๖

นายอนุสรณ์ เลิศธัญญา
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๒๗

นายอำนาจ สิงหราช
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๒๘

นายนพดล วิวิธจินดา
๐๘/๑๒/๒๕๐๗

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงกฤติยา ปนต๊ะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ควรเคารพ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายจิรวัฒน์ เปล่งศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงชญาณิน สุขกาย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายชลชาติ พวงบุญชู
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายณรงค์ชัย กันหาไชย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงณัฐสุดา ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายตฤณวุฒิ จงดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายทศพล สังฆเวช
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายธนากร พวงบุญชู
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายนันทพงศ์ หลำศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงนิรัตน์ชา เจริญปรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายพิเชษฐชัย ผลลาภ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงภนิดา เจนจัดการ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงภัทราวดี สมบูรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สุวรรณ์มณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายวราวุฒิ เทศนิยม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงวศินี ผ่องราษี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สังฆเวช
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายไชยนันต์ ปองหมู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๖ / ๑๕๑

้
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จบ ๒๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงกมลวรรณ พวงบุญชู

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายธนาวุฒิ ใจดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปองหมู่
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงนันทนัช อยู่พรมชาติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงบุญฑิตา ชืนกลิน

่ ่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายพัชรพล เลิศธัญญา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เจนจัดการ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงมณฑาทิพ มานะธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงวนิดา กุมภัณฑ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทวังโส
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงสิรินดา พวงบุญชู

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ชนะสาร
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายรัตนชัย แสงฉวี
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๖๓

นายพัฒนพงษ์ ปลืมสำราญ

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๖๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงษ์น้อย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงชมพู่ พานิช
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายนันทวัฒน์ เดือนดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงนัยนา พิกุลทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงปภาวดี เชือพลบ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายปยพัทธ์ สงเทพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงพัชนี ชัยสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายสุเมธ พะชะจิต
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๗๒
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ชาวเหนือ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา วิริยะกิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงพัณนิดา หงษ์คำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงสาริกา สิงห์ดง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายนาธาร ขันทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงจันที วีละพน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดบ้านโคก  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงธิติมา คุณประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดบ้านโคก  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงอรนุช วังแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดบ้านโคก  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา เผือกผ่อง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดบ้านโคก  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงฉัตรยา สุทโธ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดบ้านโคก  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงวรากรณ์ ยอดพรหม
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดบ้านโคก  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อุ่มวัง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดบ้านโคก  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีสุวรรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดบ้านโคก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๗ / ๑๕๑

้
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จบ ๒๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงวรรณธิสา เย็นจิตร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดบ้านโคก  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายกิตติ แซ่ตัน

๋

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงกิรณา แซ่ลี

้

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายณภัทร ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายบวรนันท์ แซ่ตัน

๊

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงวริศรา สมาวงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายศุภกิตต์ งามสม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงสิริขวัญ เจียมศิริ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงสุธิตา อ้วนสุนำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงเขมิกา อ่อนดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายกิตติพร กิตติราช
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงขวัญจิรา อรัญวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายคมสัน จันทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา พลอาวุธ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ หอมขจร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายปรมินทร์ แก้วสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงปยธิดา ถมตะขบ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ชำนาญศิลป

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายพยุงศักดิ

์

จันอินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงพรชนิตว์ ไชโย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงพรอุษา ต้นขลิบ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แซ่ตัน

๊

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายพีระพัฒน์ เสาวคนธ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงพีรัชดา นวาวัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายภรันทร์ยู จำปานิล

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงลิลตา สัมฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ชืนเอียม

่ ่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายสิทธิเดช กิจโสภา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงสุมณฑา นิตย์ขำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายเขมนันท์ เกษี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายจตุพล ทรัพย์แก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายณัฐชนน ยังสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงพรไพลิน ธนาภรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๑๘ เด็กหญิงพันญาลักษณ์
แจ้งสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายพันธิตร อรัญวงค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายรพีภัทร กาญจนพันธุ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประมวล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายอภิลักษณ์ ใจหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายอัมรินทร์ ใจอารี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายโยธาชัย หาดแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๒๕

นางสาวขวัญใจ ปอมพระเดช

๑๙/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๒๖

นางสาวพนารัตน์ หุ่นเอียม

่

๐๕/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๒๗

นายพีรพงศ์ เวชภิรมย์
๑๑/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๒๘

นายมานิต สุนทโรวาส
๑๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๒๙

นางสาวศรินทร บัวรุ่ง
๐๓/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงจิรภัทร จิตต์มัน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงพิกุลทอง บุญเสริม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงวทัญญา ประจงใจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงอนัญญา หมืนไสยาสน์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงกัญญาภัค อรุณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงขวัญจิรา วงศ์สุวรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายธนดล เสาวรส
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ผ่องประทุม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงลลิตา ทาทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงศศินา เสาร์มัน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ สมหมาย

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายสิทธิกร แก้วชัง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงอรพรรณ ตรงกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายอานันต์ คนฑา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงการะเกด ธรรมประ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงสาวิตรี ลาดไธสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงสโรชา คณะทรง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงอริสา ศรีนาค
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายไตรภพ โบพิมาย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงบุศริน เจริญผล
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงพรพิมล ศรียางนอก

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๕๑
เด็กหญิงวรรณพรรธน์

แก่นไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงวาสนา บัวจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายวีรพล กรงาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงสศิทรัพย์ เรืองฤทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๙ / ๑๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงสุวิมล หัสดง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงหงษ์ฟา สิทธินาม
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงเลอลักษณ์ พุฒเคณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สิทธิบุศย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายนพรัตน์ เจริญจิตต์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงวรรณา ชาวโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงศศิมา เกษมพิณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงสุชานรี วรศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงสุพิชญา สามสอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงอรฤดี จันทร์สำโรง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงอรวรรณ กุลบุญญา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงอินทิรา ยอดยิง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินจำปา วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงกฤติมา ศรีตะปญญะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายณัฐพล ปราณนคร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงณิชา พินธุ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กชายตะวัน พลแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงนพวรรณ์ กริชทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงปริมญดา พินิจนอก
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงปวีณา ถาวร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายพุฒินาท ช่วยทุกข์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายภาณุเดช หาทรัพย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงภุมวารี ประทุมพิทักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายราชนาวี โยทะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายอนุกูล ศรีคงรักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงอัฉราวดี วงษ์ทองดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เย็นปลืม

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงนันทิมา วงศ์ทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงพกาวรรณ รู้ทางการ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายภาณุพงค์ หาทรัพย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายศตวรรษ ธรรมรังษี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงเสาวณิต ปราณนคร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๘๖

นางสาวกุสุมา มกรทัต
๓/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๘๗

นายนฤคม ห่วงทอง
๒๒/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๘๘

นายมานัส ตู้แก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงบัวบูชา บุตรอุดม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กชายปวริศ ฝายสิงห์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงวริยา เกิดผล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายวีรวัฒน์ อินทร์อ่อน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงอชิรญา ท้ายสนิท
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงกมลภรณ์ วงค์ยา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงทิฆัมพร บุตดีหงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงกันธิชา บุญทา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายปญจพล แจ่มอ่วม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงอินทิรา ผาเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงเกศริน มะณีรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ ขันแข็ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สวนมาลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงสิรภัทร ภูคงสี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงสุทธิดา ปลีพันชู

๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงอริยา แปลงโสม

๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๐๖
นายฐิติชัย พิมพ์สงวน

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๐๗
นางสาวสลินพร โสภาคุณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๐๘
นายอภิโชติ คำซองเมือง

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๐๙
นางสาวพิมพิไล ไชยรบ

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงอภิชญา บูราณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายจักรพรรดิ บอนสันเทียะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายชวลิต ยอดบุรุษ
๑๓/๓/๒๕๔๘

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงธนัชชา ชอบใหญ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายธีรวัตร อยู่เจริญ
๒๑/๖/๒๕๔๗

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายราเชนทร์ อาจบุรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายสุริยันต์ มูลตรีภักดี
๒๒/๗/๒๕๔๖

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายอธิพงศ์ สุนะวัง
๓๑/๑/๒๕๔๗

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายอลงกรณ์ ริมราง
๒๑/๗/๒๕๔๗

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๑๙

นายแลง ตี ๘/๖/๒๕๔๒ กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๒๐
นางสิตา บ่าขันมะลี ๘/๔/๒๕๑๐ กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๒๑

นายจักรกฤษณ์ ทองมาก
๒๙/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงกานต์สิรี พันธุ์ชิน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ยามสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ระบายศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๑ / ๑๕๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงชนิศา มีมาก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงชลิดา สุยะสา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงชัญญมณ พงษ์เกษม
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงญดาพร แดงพรม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงฐิติมา ทองจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายณฐพงศ์ สุขลำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เทียมสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงณัฐทิชา แถวนาชุม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายณัฐนนท์ มันสกุล

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงณัฐพร ดาวเรือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายณัฐภัทร เทพรินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ยอนรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

นนท์ศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงณิชาภัทร เดชะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายทินกร เมฆชะอุ่ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงทิพยวรรณ เศษสรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายทิวา ชอบกิจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงธมนวรรณ วงษ์พรมมา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงธัญเรศ เจริญพร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงธาริณี ฉายแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงธิษณามดี เหนียวกระโทก

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขเลิศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายธีรเมธ เทียงดี

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายนนท์ปวิธ แสงสุด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายนพดล ดวงอาจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กชายนพรุจ ตรีรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงนพเก้า ชูศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายนภสินธุ์ แดงจ่าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงนฤดี รําพึงวงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ดะระสา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายบุญโชค มีครองธรรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงบุลิน วงค์เอ้ย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงบุษยมาศ ดีเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายปฏิภาณ สัตย์พานิช
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงปทิตตา อุ่นเรือน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงประภัสสร สุขใส

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายปญญา อำอินทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงปยพัชน์ ธัญญสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายพงศธร แพงทรัพย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงพรพักตร์ พรหมรินทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงพรหมพร คลคล่อง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายพลกฤต สีกะลา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายพสุธร กระสังข์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงพัชรพร ธรรมแพทย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายพัชรพล สมจิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ผลจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงพิศสมัย แสงทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ราชวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สำราญพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ ท้วมประเสริฐ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงฟาติมา เคล้าละม่อม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายภัทรกร สุขพูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๗๗
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ธรรมโล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ลัดกรูด
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายมหรรณพ สงฆ์ประชา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงมะปราง ทนคง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงมัตติกา แฮ้ชัยภูมิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงยลรดี ตัดสูงเนิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายยศธร ไสตะภาพ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงรัชนี เพชร์รัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงรุจิรดา ปรุงเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายฤทธิชัย อินทชุบ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงวรรณธิดา บุญปอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายวรวุฒิ ปะการะโถ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายวรัญู หมันบำรุง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายวรายุทธ พรธรรม

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงวรินธร แก้วรอด
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายวัทธิกร สุขสำราญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายวีระพงศ์ บ่อพิมาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายศุภวิชญ์ อุ่นเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงศุภิสรา เข็มเพชร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงสมิตา หาญชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีอำไพ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงสุพรรณี จินตะนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา จำนงค์รักษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงสุพาพร เพ็ชรภู่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงสุภาพร หล่อพิจิตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กชายอดิเทพ ดีเพชร

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงอนงค์นาถ สุขสวน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายอนุชา แซ่ลี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายอนุพงศ์ เทศดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายอนุรักข์ บุญโฉม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ พรมแสน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงอรดี แก้วเรือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงอรอนงค์ ถินจำพร

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงอริสา รอดมณี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายอสิวุฒ รำเรียนกิจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงอังคณา ธาตุจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงอังคณา โกกิละนันทน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงอารียา ชินบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงอิสรีย์ เสือเดช
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายเจษฎา โพธิทอง

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๑๗
เด็กชายเจษฏาภรณ์ เอียมวงศ์นุกูล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายเทพทัต เยียงแก้ว

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ช่วยรักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงเมธาวี เจริญลอย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายเมธี ปลุกใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายเสวตโชติ เชือพลบ

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายเอกราช รอดชัยภูมิ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายไตรภพ ประศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายกฤษฎา แก้วงาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายกิตติภพ ปนจาด
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายก่อเกียรติ ชาติวงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายจักรี บุญอยู่
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงจันจิรา พลเรือน

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงชลวรา สวนอารัญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา กตัญที
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์เกตุ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สิงห์เพชร
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายณัฐพร ผลชะอุ่ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายณัฐวัตร มณีแสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงดมิสา หนูสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พลทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงปยนันท์ ระหาร
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายพงศธร ธงชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ อุดมสิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ นางรอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงวรันธร วงค์ภักดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

ร่มเย็น

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงศริญญา ถ้วยทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงศศิวิมล อินทรง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายสถาพร พิศวง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายสรวิชญ์ ดีขุนทด
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายสหรัฐ ศรีประทิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงสุกัญญาลักษ์

แซ่เล้า
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงสุภาพร ชาวสีร้อย

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายสุรพศ โชติสนธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อ่องสิทธิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงอพิชญา ชมภูนุช
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายเนวิน นาครินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ภักดีพันธุ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงเพียรฝน สกุลโณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญครอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงดารุณี พวงจำปา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงสุจิตรา สุขสวน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายสุริยา บุญอาจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ยิมใย

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงอรจิรา เจริญธรรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายอาทิตย์ สายสำเภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงกรณิกา อู่จันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงกอหญ้า สายมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายกานต์ เจริญสลุง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายชญานนท์ ศิลไหม
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงชัชชญา เทพอาสา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงชาคริยา อ่อนละมัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา พวงบานชืน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๗๒
เด็กชายธนวัชรพัฒน์ ฉลอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายธีรภัทร์ กระจ่างศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายนวพรรษ สุขเปรมปรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงนิภาพร พานพุฒ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ธนะมูล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายรัฐมนตรี ศรีสกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงรัตติกาล เลียงพันธุ์สกุล

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงวรรณพร บุญทรง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กหญิงวริศรา บุตรวงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ มินากร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงสวรรยา นำทรัพย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายสุทธิรักษ์ แซ่เอียบ

๊

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา เพชรทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายอธิชาติ นิยมชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายเขมวัฒน์ บังเกิดเกล้า
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายโภคาวุฒิ คงสุมตร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายไกรราช ใจใหญ่
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงกัลยกร แก่นน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายกุลนันท์ พิศพรรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงชลภัทร จันทร์แจ่มใย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงปณิดา ศรีเจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายพงศภัค บุญเสริม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายพีรพล พาขุนทด
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงวนัญญา สันรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายวรฤทธิ

์

ตะวะนิชย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงวรินทร์ธร สุริยรัตน์ภักดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงวารัตดา รุ่งปรีชาวงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงสุจิตรา เสาวภาร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงอนุธิดา วงคำจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงอรพิน ภูวงค์ผา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คล้ายนิม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายกำพล ทุมมานอก

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงจันทราภา เห็ดตูม

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงจันทิมา ขวัญปญญา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงจารุกัญญ์ แก่นทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายจีรวัฒน์ พันธบาล

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายชญานนท์ รวมสิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายชานนท์ ต๋าอ่อน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายทิฆัมพร ศรีทองน้อย

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายนราวิชญ์ รุณวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงปริม วินุราช

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงรัตนา สว่างแสง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายศิวัช ภู่งาม

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงสุนันทา หิรัญวรรณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายไกรวิทย์ ทวี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงกัณฐิกา พันชนัง

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงจิดาภา ลอดซิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายจิรภัทร ขวัญนาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงพิมพ์รษา มูลตรีมา

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงวรลักษณ์ เกิดแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงอรณิชา เกตุกัลยา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๒๓
นางสาวจินตนา แก้วจินตนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๒๔
นายจิรโชติ พันธ์ปาน

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๒๕
นางสาวฐิติพร แก้วคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๒๖
นายทิพยสุดา ปอมกุล

๒/๐๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๒๗
นายทีปต์ภณ เล็กพิมาย

๗/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๒๘
นางสาวธนาภรณ์ นิยมจิตร์

๙/๐๖/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๒๙
นายนพดล กาศสกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๓๐
นายนัตพงษ์ ศรีระเทษ

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๓๑
นายนีรชา วังหอม

๖/๐๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๓๒
นางสาวบัวชมพู ศรีรักษ์

๙/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๓๓
นายปริทัศน์ หมายสุภาพ

๙/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๓๔
นายพลากร เหล่าเขตกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๐๓๕
นายพีรพงษ์ จันทร์ยอด

๖/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๓๖
นางสาวภิญญารีร์ บุญทิวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๓๗
นางสาวศุภลักษณ์ ใจคุณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๓๘
นายสิรภพ ประภาสพงษื

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๓๙
นางสาวอรอนงค์ ศิลไหม

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๔๐
นางสาวเกศินี นิลเสถียร

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๔๑
นางสาวชนิกา ศึกษา

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๔๒
นายณัฐพล ศึกษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๔๓
นายทีปกร กรณียกิจ

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๔๔
นางสาวธันดารัตน์ เจริญพร

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๔๕
นางสาวปาริฉัตร เชิดกำแพง

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๔๖
นายพนธกร เสาวรส

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๔๗
นายพีรพงษ์ จันทร์งาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๔๘
นายภัทรพงษ์ พรจินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๔๙
นายภาคภูมิ เกตุสกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๕๐
นายภาคเพียร เกตุสกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๕๑
นายภูมินทร์ ต้นสาย

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๕๒
นางสาววิยดา พุ้มเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๕๓
นายวิสิษฐ์ เรียบรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๕๔
นายศักดิดาชัย

์

สัมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๕๕
นายสตพร หมอล้อม

๔/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๕๖
นางสาวสุจิรา ราชเกิด

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๕๗
นางสาวสุพรรณี อินทร์ลี

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๕๘
นายสุรทิน สันตะโชติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๕๙
นางสาวอาทิติยา ศีรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๖๐
นางสาวเจนจิรา นาเม็ง

๒๗/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๖๑
นางสาวเจนจิรา พิลาม

๕/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๖๒
นางสาวไซหลอด เจีย ๕/๐๕/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงจันทกานต์ มักขุนทด

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงจารุวรรณ สุวรรณแสน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงชลธิชา ลอดลันดา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงทิพวรรณ ประสงค์ผล

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายธนกร มงคลศิลป

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงธัญชนก กลินสุคนธ์

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายบรรณสรณ์ รัตโนภาส

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๘ / ๑๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายบุณยกร วิธุระ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงปติกมล นพฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงผริตา ตันเซียน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงวรรณพร ก้านสันเทียะ

๊

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กชายศุภณัฐ เบ็ญจกิจ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงสร้อยสิริน ฉิมพิมล

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงสิราวรรณ สืบชมภู

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงสุภัสสร เรืองเกษม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงสโรชา เทพรักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงอธิติยา สัญจรดง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงอรปรียา พิมพ์พูล

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กชายเจษฏา สร้อยนอก

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงเตชินี สมมุ่ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายกัลปพฤกษ์ มิงจันทึก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงชาลิสา สีดาคำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงดุสิตา แตงโสภา

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงบุญษิตา บุญมาก

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงปฏิญญา อรรคดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายรชต เดชคง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายเดชานนท์ วิสีปตน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงกันต์ฤทัย เรืองเกษม

๒๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษ์แก้วเกตุ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงชลิตา สุขสุทธิ

๑๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายธีรพัฒน์ จุกกระโทก

๑๕/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงนุชจรี เครืองเทศ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายปฏิมากรณ์ บัวหลวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงปยธิดา ม่วงคุ้ม

๑๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงพีระดา ภู่โพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงศศิรินทร์ มีทรัพย์มัน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ นิมกลาง

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๐๐
นายสิทธิพล เตชะวา

๐๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กชายสุรวุทธ ตันเทียง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายสุเทพ สีเหลือง

๑๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กชายอนุชา รืนอุดม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงอรจิรา กลินพิกุล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๙ / ๑๕๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายเกรียงไกร สุขสันเทียะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กชายเจษฎา หัสคุณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงเปรมยุดา ฝอดสูงเนิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๐๘
นายไตรภพ แพนคร

๐๙/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๐๙
นายกรวิก อัครวงศ์พาณิชย์

๑๘/๐๕/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๑๐
นางกรองทอง พยัคฆสังข์

๐๒/๐๔/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๑๑

นางสาวกัญปณัสม์ อภัยพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๑๒

นางกันทิมา เชิงไชย
๐๖/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๑๓

นางสาวขนิษฐา มุกขะกัง
๑๑/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๑๔

นางสาวจิราพร สาธุพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๑๕

นางจุฑารัตน์ คุ้มอิม

่

๐๘/๐๓/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๑๖

นางสาวณัฐิดา กุลศรี
๑๕/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๑๗

นางนงพร ผิวพรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๑๘

นายนะที ราชนิรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๑๙

นางสาวนิชานันท์ บุรวัชระไชย

๒๕/๑๒/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๒๐
นางสาวปรียาภรณ์ ไชโย

๒๖/๐๔/๒๕๒๒
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๒๑

นายภาคิณ พาสัญจร

๑๙/๑๒/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๒๒

นางวรรณิดา ทองมี
๓๐/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๒๓

นายวัชรพงษ์ ทองเกลียง

้

๒๑/๐๒/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๒๔

นางไพลิน คุ้มทอง
๐๒/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดบ้านตาเรือง  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผดุงสัตย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงกานตรัตน์ ฟกนาคิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงชุติมาพร สรรพกิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร เขานิกูล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ไกรทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายทินกร สิงห์ลา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายธนกร ค้าผล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายธนกฤต ค้าผล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายนฤเบศน์ ห่อทรัพย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายบพิตร ราชสอาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ล้วนเลิศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงพัตรพิมล ลาจ้อย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงรัตนากร ล้วนเลิศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงอธิกา หอมเกษร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงอนัญพร ดวงสุวรรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายอิทธิพล ปกคณะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ กุลฑล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงจันทกานต์ มารศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๔๓
เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์ เพียกขุนทด

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายธนากรณ์ ประประโคน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงธมนวรรณ เงือมผา

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงธารธิดา กันสุภาพ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ดวงเดือน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงนิจจารีย์ บุญมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายนิพพิชฌน์ บุญมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงปภาวดี บุญพันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายพศุตม์ กุฎจอมศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงรวิพร พันธ์เปน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงระวิวรรณ ฉิมมะไว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงรัชนีกร พันศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงรัตติญากร เคยพุดซา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงรุ่งนภา วรประสพ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงศศิภา วงค์คำอินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญประสาน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงสุจิรา ดวงจินดา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงสุภนิดา นิมขุนทด

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงสุภัสสรา รจนากร
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงอนัญญา ทองยิม

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ เผ่าน้อย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงอรนิภา ใบศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายไชยภพ เพ็งคล้าย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ คุ้มครอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายจีระพงษ์ พูนโต
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายชิษณุพงค์ บ้านแสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายภูมิศรีรัตน์ สุกใส
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงมณิภา บุญมา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงมนัญชยา หอมไกล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงมาลินี สนามพล
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงวณิชชา รักมณี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายศุภวิชญ์ อุบลวงศ์ศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ พรมสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงสรัณญา เมษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงสวรรยา คงพินิจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รวดเร็ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงสุภัสสรา สมพงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงอทิตยา ขวัญเอียม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายอนิวัต เกษประทุม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงอโรชา ทับแปน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงเกตน์นิภา สร้อยระย้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงเพ็ชร์รัตน์ วงศ์แก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงกุลธิดา ประเสริฐสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายชุติวัต เงือมผา

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงซาลดา แหวนเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงภิญญดา แก้วเกตุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงลัคนานนต์ อินทรพินิจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงสมัชญา สมวงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทุมจีน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงสุชาวลี ศรีวันนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงสุทธิกานต์ อวิสุ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายอนุพงษ์ วงษ์สี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สะมะที
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายอันดา ทองยิม

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายอิทธิกร อินทร์พล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วธานี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายเสกสรรค์ บุญยะกลัมพะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงกณิกา พงศ์สุระ

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงจิดาภา รืนรมย์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ถนอมซือ

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงนัชชา คล้ายสุบรรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๐๔ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ขาวสบาย

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงศศิประภา บ้านแสน

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงกัลยาณี ขมเจริญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโฆวินทะ วัดท่าใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ถ้วยทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโฆวินทะ วัดท่าใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายณัฐพล ชืนสงคราม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโฆวินทะ วัดท่าใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายพงศกร ธรรมเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโฆวินทะ วัดท่าใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กชายพีรภัทร สุขเสริม

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโฆวินทะ วัดท่าใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายราชัน ยิงยงค์

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโฆวินทะ วัดท่าใหม่  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายคมสันต์ เกิดสุวรรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงจันทรัสม์ จันทะชาลี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงจันทิมา โคตนิตย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายชญานนท์ วงนอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงชนาภา ประสากุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลาวันย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงฐิตติญา ยังช่วย
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ สิงครุฑ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๒๐ เด็กหญิงณัฐฌาอรการณ์

โสสุทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงณัฐภรณ์ หวายริทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงณัฐริกา เวียงคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๒๓
เด็กชายดลภูมิพรหม จตุรพรหม

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายธนกฤติ กฤษณพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงธนพร วิบูลมานิตย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงธัญวลัย พลนงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายธีรภัทร คูณสงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายธีรภาพ กรวยสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายนนทิยุต จักสาร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กชายนพรัตน์ ประสิทธิแสง

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงนันทัชพร มามาก
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงบุญสิตา แก้วสีไตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายประสิทธิ

์

ขันทะวัตร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงปวีณา สิงห์แก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงปทมา โสภาพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๓๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญทิพย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงพัณณิตา ไพรบึง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงฟาริดา อ่อนทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงภัทราพร พุ่มจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายมนต์มนัส โถแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงรัสรินทร์
วัฒนศักดิธนากูล

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงลัคณา แก้วกฤษฎางค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงวิราพรรณ์ ปนเขียว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงศิรินันท์ เชียงทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงสมพิศ อยู่ศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงสมิตา พลรถ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงสมีหรา ตุ้ยลำปาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงสรวรรณ สุขเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงสวรส สิงหนาท
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กชายสัภยา รอสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายสิทธิพงศ์ ศรีแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงสิริกุล กฤษกะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ เปยบสม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงสิเรียม หัดสูงเนิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงสุชาดา คำพรมราช
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงสุธิดา อ่อนบัวขาว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายสุธินันท์ โคตรแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงสุนิสา พงษ์อนันต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงสุนิสา แก้วแขก
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิมมาทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายสุรพัศ จุ่นเปา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายสุรเดช ภูแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พันไร
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายอดิศร เม่ากลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงอดิศา สมเหมาะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงอนันตยา จำปาเทพ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายอภิชิต แพงพงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงอภิศรา สอนสี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พังขุนทด
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงอมลวรรณ ด้วงตะกัว

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงอมลวรรณ เอียมประชา

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงอริศรา บุษบา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายอลงกรณ์ มีแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงอัมพร แสนสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา มอญดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายเทพพิทักษ์ บัวแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงเนตรนภา สายยศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงกนกกร เจริญช้าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายกนกศักดิ

์

เขียวสะอาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงกรกมล อ่อนละมัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายกฤษฎา แหวนทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สอนลัทธิพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วันดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา นาโควงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายคำสิงห์ จันทรา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงจาฏุพัจน์ หิรัญวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายจารุกิตต์ ปสวัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายชยากร จันทสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงณภาภรณ์ มีพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กชายณรงค์กร ศึกแสนพ่าย

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงณัฐชยา สุวรรณหิตาธร
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายณัฐนนท์ วรรณคำผุย
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายณัฐพล วรรณคำผุย
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงณัฐรุจา ผลสมหวัง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายธนพล สาทแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายธนพล เสวก

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายธนภัทร ถินจำพร

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ ริดกระจาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายธนากร สะเดาทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายธนาธิป จักษุธรรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กชายธรรมนูญ บุญประสาท

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายธีรภัทร์ เกษแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงนิรชา หมุดปน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กชายนิรัตติศัย กวนบ้านสุ่ย

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงปฏิญญา เถือนอุดร

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงปยธิดา แว่นแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงพรนภา ดุจดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงพรรณ์ณิภา คำไทย

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กชายพิทยา อินทร์รอด

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงภัคจิรา แวงคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงภาวนา เสรีสุวรรณรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายยศพล ยุบลวัฒน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายราชันย์ ศรีมันตะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงวนิสา เจียมรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ศัตรูพินาศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

จางกะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายศตวรรษ บุญปูสัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงศศิชา ศิลปชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายสรชัช เจริญสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กชายสิทธิเดช บุญทูล

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายสิรภพ สิงห์โต
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายสุภชัย มุงคุณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายสุรวุฒิ มีสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ คำภีระ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงหรรษา สายยศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายอนุกูล สมเหมาะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายอนุกูล เขียวคราม
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงอภิรดี พลรถ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายอมรชัย ขาวขันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงอรจิรา บรรลังค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายอรุณ ทวีชาติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงเกษสุดา พลคงนอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงเนตรนภา วงษ์คำแสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายเอกพรรณ อาการ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ คงปาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงกมลวรรณ คงปาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๓๗

นายคมกริช มาลาสาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๓๘

นายจักริน พาผล
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายชนะชนม์ พึงพระพร

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พุฒตาล

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๔๑

นายทอง ช่วยชาติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๔๒

นายพิชัย ถึกพะเนาว์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ คล้ายสุขพงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงภัททิรา ปราบนอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายรพีพัฒน์ อารมณ์ยิม

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงรัตติยากร แพน้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงสุพีรยา วรรณคำผุย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงอริสา หัดสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายอัครเดช ฤทธิสุวรรณ์

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายเอกลักษณ์ ภูแสน
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๕๒

นางสาวกริษฐา ปูโท

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงกัญณภัทร แหล่งหล้า
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๕๔

นางสาวกัลย์สุดา ศรีมันตะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๕๕

นางสาวขนิษฐา นำดอกไม้
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

วงษาชัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๕๗

นายนิธิ ทองดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายปวัน ถนอมพล
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๕๙

นางสาวปานรวี สงเคราะห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๖๐
นายภัทรปกรณ์ เปรียมพิมาย

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายภานุพงษ์ วงษ์เพชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ชาตะพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๖๓

นางสาวรติมา แวนวน
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๖๔

นางสาวสุนารี จำปาขาว
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๖๕

นางสาวหัทยา เปรียบยิง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๖๖

นางสาวอัญชิสา นามมูลตรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงเครือฟา จูทัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายโฆสิทธิ

์

แสนทวีสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๖๙

นายจตุพร เวชกระเวฬ
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๗๐
นางสาวจินดารัตน์ สอนลัทธิพันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๗๑

นายณัฐพล ทองน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๗๒
นางสาวทิพย์สุวรรณ มนตรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๗๓

นายธนากร ชิณโชติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๗๔

นางสาวธัญญารัตน์ ใจเปนใหญ่
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๗๕

นางสาวธิดารัตน์ คล้ายบรรจง
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๗๖

นางสาวบุษรินทร์ รุ่งแสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๗๗

นางสาวพัชรี พิมพิสนท์
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๗๘

นายภูวนัย ปลินโชคชัย

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๗๙

นางสาวมนิวรรณ ปล้องคำลา
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๘๐
นางสาววณิชชา นากศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๘๑

นางสาวศสิการน์ สาดแปน
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๘๒

นายศิรสิทธิ

์

เพิมพูล

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๘๓

นายศุภโชค พิมลัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๘๔

นางสาวสุธิดา มาลาเล็ก
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๓๘๕

นางสาวอนงค์นารถ พันธุ์พืช
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๘๖

นางสาวอโรชา สุขใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๘๗

นางสาวกนกวรรณ หงษ์ทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๘๘

นายกรวิชญ์ ปนแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๘๙

นายจักรกฤษ ฤทธิสุวรรณ์

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๙๐
นายจีระศักดิ

์

สีแสด

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๙๑

นางสาวชุติมา กาพาด
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๙๒

นางสาวญาณินท์ คำสมมาท
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๙๓

นางสาวดาราวรรณ ฤทธิสุวรรณ์

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๙๔

นายพงษ์พัฒน์ จันหอม

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๙๕

นางสาวพรชิตา ไชยสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๙๖

นางสาวมยุรี ทวีสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๙๗

นางสาวสิราวรรณ เหนียวกระโทก

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๙๘

นางสาวสุชาดา แซ่จู

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๓๙๙

นางสาวสุนารี จันเสน
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๐๐
นายอนุชา สุขเกษม

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ หาวอ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์หงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงจันทร์วลัย กิงถา

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงฐิตินันท์ พันธุ์ชิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กชายธนากร อิมใจ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงบุปผา กลันมันคง

่ ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายปฎิพัสธ์ โยธาจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงปทมาพร แซ่ลิม

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ มาเชียงผา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงพัณณิตา เคนโยธา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมวรรณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายวิวัศน์ ไกรษร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ คงสมสุทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายสุรสีห์ สุขใส

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงอชิรญา โพธิศรีสูง

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงอนิตยา สีฉายยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงอริสรา สิทธิแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๑๘

นายคมสัน พันหล้า
๐๑/๑๒/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๑๙

นายจิตศักดิ

์

บุตรวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๔๒๐
นางปริมประชา บุตรวงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๒๑

นางผุสดี พงษ์พันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๒๒

นางสาวพนิดา เข็มวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๒๓

นางสาวลัดดา รัตนสร้อย
๒๘/๑๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๒๔

นางลูกอินทร์ ลิมพงษ์สวัสดิ

้ ์

๑๑/๐๑/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๒๕

นางสาววิลาวัลย์ โถบำรุง
๑๐/๑๒/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๒๖

นางสาวศิริลักษณ์ ไชยสนาม
๒๓/๑๑/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๒๗

นางสุคันธา ชัยเสนา

๑๘/๑๑/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายกรณิศ เยาวภาค
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายกฤษฎา จำปาขาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงกิตติชญาห์

์

พูนสิทธินันท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงจิรวรรณ บัวศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ทาดวงตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายชยานนท์ วรรณทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงชลริสา วรรณทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ อารมณ์ยิม

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แน่นอุดร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงญาหญิง อ่อนสลุง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงนฤมล สมดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงนัทธา จอมทะรักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงนันทณา ดาราช

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงปวรรัตน์ นันทพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงพัชรพร จินตะนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๔๓
เด็กหญิงพิมพรรณพร

พรมตู้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายภานรินทร์ สวัสดิพงษ์

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงวลัยพรรณ แหมสันเทียะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงสิริยากร แสนทวีสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๔๗
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ บรรลังค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงอภิดาภา เจือทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงอรปรียา ทองมาก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงอินทุอร มณีวงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงเขมจิรา สุขกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายไซระ ชุต
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๕๓

นางสาวฉวีวรรณ บำเรอรวย
๐๙/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๕๔

นางสาวสกุณา พึงงาม

่

๒๘/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๔๕๕

นางสาวสมสมร มุ่งปนกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๕๖

นางอรุณพร ครองชนม์
๐๗/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๕๗

นางสาวโสภาพรรณ ใยน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พวงมาลัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายคชมินทร์ ณรงค์ศร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กหญิงจันทร์แดน แก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงจิราภา เครือคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงณิชาภัทร โสภากุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงนำพลอย ต้นหนองสรวง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงปณิศรา พันธ์ลิขิต
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายภาคิน กุลสุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายภานุพงศ์ พิลึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายภูมินทร์ หอมวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายมนัญชัย ศรีไชย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงรสิตา วารีสูงเนิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงลภัสรดา สินทะเกิด

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายสรชัช เฟองทัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงสุทธิดา ปล้องมณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงสุราตรี ปริหา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงสุวรรณี ดาดพารัมย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงอนุศรา อามาตร์ทัศน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงอรนุช คำอุดม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงอัฐภิญญา หินผา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงอาทิมา สิงห์เสน่ห์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๗๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สมกันผม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายจริยวัฒน์ กล้าหาญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายธวัชชัย เชิงนอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายนครินทร์ ชวนสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ แสงสว่าง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงนฤมล มณีอินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงบุศรา ไชยพิเดช
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงวริศรา บุตตจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงวิภาวนี ม่วงโรง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงอภิชญา แจ่มดวง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายสราวุธ บ่อแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กหญิงสุวนันท์ คงเมือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงอาริยา โตศรีพลับ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายทัตพงศ์ โพธิสีจันทร์

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายธนเทพ เปรมประสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายปฎิพัทธ์ ภูมี
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ทาทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีชมภู
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ด่านกำชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายเจริญ ชมชืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๔๙๙

นายชาญชัย จันทร์ศรีชัน

้

๐๑/๑๐/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงกฤตยา จันทโสม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กชายกฤติกร ฝกเพ็ชร

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ คนขยัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงกัลปงหา อนันต์ตระกูลศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงกาญจนา เกษรมาศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญแต่ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงขวัญปวีณ์ จันดาวาป

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายคเชนทร์ สร้อยระย้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายจักรภพ ภูมิรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กชายจิรภัทร์ นิลปาน

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กชายจิรภาส สมผล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายจิรวัฒน์ เศรษฐี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงชญาดา นิลปาน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายชนภัทร นิลปาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงชมพูนุช สว่างดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ปดชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงชิดชนก มงคลทิพย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายชิดพล ทองสุขโชติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงชุติมา มงคลทิพย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายฐิติพันธ์ ปะญาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงณัฐฐิญา ช้างแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงณัฐนรินทร์ สุขใส
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ตู้หม่อง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายทองเทพ ก้อนเงิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายทัศนัย ทำสวน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายธนกฤต ชัยประโคน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงนันท์นภัส คำเลิศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงนิตยา อินจรัญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงนิภาสิริ ศรีบุรุษ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงบังอร อุปภาค
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายบัญชา นามวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สุจริตธรรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายบารมี บุญไทย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายบุญวริศ ศรีเพียงจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงปณิตา เกษรมาศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงปรียานุช พรประไพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ คำแปลง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงปณฑารีย์ ผ่องแผ้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงปณธิสิริญา บุญอาจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงปณพร อุทัยธนกิจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงปาริฉัตร คุณทวี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงปยะนุช เลิศธัญญา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงปนสุดา ผงท่าราช
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายผไทเทพ ศรีเมือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงพรนพา พูกพันธุ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงพรพรหม พูลศิลป
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงพันธ์วิรา สินธุรส
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายพิทวัฒน์ ขจรเลิศวิลัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สารีกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายพีรเทพ ขุนไพร
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงภาคินี ท่อนทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายมนัส เมธปรียา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงมยุรฉัตร ชนะผล
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงมลฤดี ดีห้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงมาริสา คืนดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงมาริสา คุณเศษ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายมินทดา จันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายรัชชานนท์ ฉิมพลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายวรธันย์ อุปรัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงวรรณภา สงเสริฐ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กชายวรัญู แสงโต

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงวาสิตา โภคศิริ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงวิชิตา เปนะนาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายวิรัตน์ เวชสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงวิลาสิณี โชคกุลศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายวิวัฒน์ ปญญาสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายวีรภัทร แต้โนนฝาว
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายศราวุฒิ สวนโสกเชือก
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงศรีวลัย สุนทรสินธุ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๖๙
เด็กหญิงศิริพรจันทร์ ว่องไว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายศิริศักดิ

์

วรรณทวี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงศุลีพร แซ่หลอ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงสุชาดา ศรีจันทร์แจ้ง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงสุทธิฉันท์ รุนทจิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา กลุ่มประสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายสุริยา สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงสโรชา วงศ์กำปน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายอธิราช ประเสริฐสังข์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายชุติพนธ์ พรมมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ บัวศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงอรณี วที

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงอริสา ผุยทา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายอาทิตย์ ชิณช้าง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงเกวลิน คำขะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายเจษฎา มณโฑ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ พวงมาลัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงแพรทอง โซ่เงิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงแพรวา พิรักษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายกิตติพงศ์ พลปยะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายก้องเกียรติ ศรีวิรัญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กชายคันธมาทน์ สุขจันทึก

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ เพียรอ่อน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงจิดาภา กลีบจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายชลชาติ มูลพรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงฐิติพร ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายฐิติโชติ มันทอง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๙๖
เด็กชายณัฐฐิภัทรพล เพชรวารีรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงดลฤทัย คำแสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงดุสิตา ประสานแสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แสงเดือนเด่น
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายธีรภัทร งามพร้อม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญประกอบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา สีสมบัติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แสงยืน

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงลลิตา มังคลสุ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กหญิงวนัชพร เกษรมาศ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๐๖
เด็กหญิงวรรวริสา สิงห์รอด

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กชายศักนรินทร์ ยมมะนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กชายสมพงษ์ ธรรมกถึก

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงสมิตานัน รักษา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายสิทธิพล ยางน้อย

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายสุทัศน์ วรรณภักดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงสุนันทา ชอบชน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงสุพัตรา ขวัญใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายสุรพงษ์ แซ่สง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายอภิชาติ ชำนาญชล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงอรรตพร กลางบุญเรือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงอรวรรยา พร้อมพวก
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายอาทิตย์ แก้วดาลาวัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายเจตษดา สืบเทพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงเทียนทิพย์ นาคสาย

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงเมธาวี อยู่ในธรรม
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายเสนีย์ สิงขรบาท
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงโสรยา ภู่กลัน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงจิภาดา ศรีษะเกตุ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงพรทิพา สุนันท์วิริยาภรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายศักดิดา

์

นามอาสา
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายสมาบัติ ชมสวน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๒๘

นางสาวสิริยากรณ์ ทนงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๒๙

นางสาวสุธาวดี องอาจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายกฤษนัย ประมวลทรัพย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๓๑

นายขจรพงค์ นิลปาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายจักรพงศ์ ผกามาศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๓๓

นายจิรศักดิ

์

โตประเสริฐ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๓๔

นายชัยนันทน์ ไกรกมล
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๓๕

นางสาวชุติมา กิงแก้ว

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๓๖

นายธีรพัฒน์ ธรรมศร
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๓๗

นายนพดล แซ่เถา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๓๘

นายพกานนท์ จันทร์สีขำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๓๙

นายพัสกร พร้อมพวก
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๔๐
นายพัสสน พลบุรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๔๑

นายศักดิสิทธิ

์ ์

เพธิโส
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๔๒

นายสุรสิทธ์ แซ่สง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๔๓

นางสาวอารีญา อยู่คุ้ม
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๔๔

นายเกริกชัย ใจช่วย
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๔๕

นางสาวณิชกานต์ สิทธิผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๔๖

นายสัมฤทธิ

์

ก้านจักร
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายกิจจา เมืองทีรัก

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงขันธารา อินทิราช
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายคณิศ บูชา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ ทิพย์วงษ์ทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายจักรนรินทร์ กรกาญจน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงจันทิมา สามบุญคล้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงชนิดา ยิมโสภา

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ปจจกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายชัชนันท์ เพ็งพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายติณณ์ การพานิชย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงธนัชชา อุทัยรัศมี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงธัญชนก หาญจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงนันทวัน ปราบไพรินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงนันทิชา สุขสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงปารวี ปุญญปญญา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายพงศกร ศรีใย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา แถลงถ้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงภัทรวดี เจริญสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๕ / ๑๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงรักชนก อะโน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงวรัญยา กันภัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายณัฐพงศ์ เลาเลิศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายมนสิช สมหวัง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายยุทธพงศ์ พิลัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กชายวันชัย อุ่นคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายเจษฎา หงษ์โต
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงจิราพร แก้วหิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายก้องเกียรติ มะลิสา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กชายสหชัย ชัยภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายพงศพล สหแพทย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กชายพงศธร สหแพทย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายพงศภัค สหแพทย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายศุภกร สามารถ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายพรวิสิทธิ

์

มะโนรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กชายปุรชัย การรุ่งเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายศิวพงษ์ อำเทศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายกอบชัย ลือสถาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงวีรดา ตรึกตรอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงนัจนันท์ จันทสิทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงสุชาวดี กระจ่างฉาย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงอร วันสุคล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงจีรณา เจริญวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงหทัยภัทร มันทราช
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงปพิชญา ใต้ไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงกัณจนาพร พรกระจ่าง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๙๑
เด็กหญิงสุทธิญากาญ แคบุตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา อินทมาตร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงธารารัตน์ มรกต
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงภาสินี แรตขาว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงวรพร พรกระจ่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงสุวรรณี คำถา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงมุกมณี กิจญาณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงหทัยชนก แก้วใส
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงพิมทิพา กาลพัฒน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๖ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงณัฐิศา โพธินาง

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงอุมารินทร์ สมบัติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กชายนิติพล แถบน้อย

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กชายวรรธวัฒน์ โพธิผา

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กชายเศกสิทธิ

์

ธรรมพิลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กชายสดุดี สุขหมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กชายสิริวัฒน์ ดีไพร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กชายกฤษฎา พรมภา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายพีระพล พินิจมนตรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายอรรถพัชร์ รุ่งสว่าง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายทรงวุฒิ เชิดเพชรรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายโท อัษวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายสรนันท์ อุดมศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงพรธิชา จำปาน้อย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงธิตยา เกษแก้วสถาพร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงสุพรรณษา ใต้ไธสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงจารุวรรณ เจริญศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงจรรยพร เมืองคุ้ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงวิภาวี สามัคคี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงรัตดาพร สุดเฉลียว
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ อารีจิตสกุล

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงสิริวิมล จุมพล
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงชลธิชา ถนอมกูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงพิชชา การะภาค
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงวชิรา โพธิธนะวิจิตร

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงพรพรรณ บุญเกิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงวิมลณัฐ กันหารินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงชรุตา ทวยกระโทก
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๒๘
เด็กหญิงประไพรัตน์ จันทศร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายณัฐภัทร กันยะมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายอังกฤษ แซ่ลิม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายเทียนชัย เขียวเวียง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายประสิทธิ

์

บัวทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายจิตติพันธ์ ทองด้วง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พุทธอุทัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๗ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายนนทพัทธ์ เจนการ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายกิตติทัต สมบัติวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายธนูศิลป
พลอยพานิชเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงกัลยกร แซ่ลิม

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงฐิติมา โพธิมณี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงพรสรวง ชูมะณี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงลลิดา ชัยมุงคล
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงศศิกานต์ คลองโปงเกตุ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๔๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เหมหาญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงอภิญญา มากบุญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ แดงอ่อน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงกุลกร คำจูมจัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงสุจิรา หอมเพียร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงวิไลพร ราชมนตรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงจันทิมา คึสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แตงหลำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยกาศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงนัฐชยา สังขวรรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายชีวิน บรรทองทิพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายอภิชาติ สีดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายธราดล อุส่าห์รัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายวรากร เหมือนส่อน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายศราวุธ แรมปดชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายภัทรกร สมวงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายกิตติธร พันทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายชนม์ภักดี เหมนะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงอัชฌา จันทบูรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ปวงปะชัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงณัฐพร ผงผานอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงพรชิตา แสนยศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงจีรนันท์ พุโพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงพัชริญา เล่าเลิศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงธาริณี อยู่ดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงอริสา กะวันทา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงวรพรรณ สายแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๘ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงศสิ ภู่ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงภาคิณี นิลศิริ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา ผิวนวน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงพนิดา อารุณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงลภัสรดา พัสดุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายชินพัฒน์ เจนช่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายทักษ์ดนัย วันศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงพิทักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายณัฐวีร์ วรศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายสุธน สรณะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๘๐
นายสุรเดช พรมทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๘๑

นายพิพัฒน์ บ้านแก

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายพงศกร ใจเทียง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายติณณภพ ชาวราษฎร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๘๔

นายธนวัติ ปญญา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายศุภนัฐ จันทนาภรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายบริวัตร ทิพย์มณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายจิตรทิวัส จันทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงสุชาดา อุปเวช
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงธารี รสหอม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงอนุธิดา ศักดิมัน

์ ่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๙๑

นายวาสนา บุญชืน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงปยะภรณ์ มะณีรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๙๓

นางสาวนิศากรณ์ เตียกประโคน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๙๔

นางสาวสุธีมา แซ่ลิม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๙๕

นางสาวสุภาวดี ทองคำตอน
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงนราทิพย์ พวงเงิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ไชยภา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงธมนันท์ วรรณทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๗๙๙

นางสาวอินธิดา กลินอยู่

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงระพีพรรณ เบ็งศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๐๑
นางสาวกานดา คำถา

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงอัญชิตา ผลประสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงดิษฐ์ลดา เนินสถาน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงธนพร พรกระจ่าง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงอรกานต์ อินทรลัก

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ แดงอ่อน

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงนำฝน บำรุงพงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๐๘
นางยุพดี อินทรสำอางค์

๒๑/๙/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๐๙
นายเดชา สังข์ทอง

๐๑/๑/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน คลองตาคง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายพีระภัทร เนียมแก้ว ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บึงชนัง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายกันตินันท์ บุญชนัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บึงชนัง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงสุวรรณี ตาริก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บึงชนัง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงปนเพชร ล้วนดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บึงชนัง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เม็งตี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บึงชนัง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๑๕
เด็กหญิงจันทรกรานต์

พันชนัง
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บึงชนัง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๑๖

นางสาวอลิสา แก้วกอ
๒๒/๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บึงชนัง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๑๗

นายพชร สีหานอก
๒๖/๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บึงชนัง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๑๘

นางสาววีระญา พรมดี
๑๓/๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บึงชนัง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๑๙

นายธงชัย โพธิทอง

์

๑๗/๔/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บึงชนัง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๒๐
นางลำดวน อุดมพันธ์

๑๗/๔/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บึงชนัง  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงดานา บู
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงบุญยานุช พุทธศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงพัณณิตา คุ้มครองทรัพย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงพิสชา ใจดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงรุจิรา เลาเลิศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงวลีรัตน์ กุคำฮัก
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายศุภณัฐ พุทธคง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายอุดมรัตน์ กรกฎ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงโยษิตา บุญแต่ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงนฤมล ผักกาดทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงบุญดา นิมปนฝาย

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงวิสสุตา บุตรแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๓๓

นางสาวอรัญญา สีสุราช
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงโชติกา เข็มวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๓๕

นางสาวคุณัญญา พุทธศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๓๖

นางสาวจรรยพร ไตรยราช
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๓๗

นางสาวจีราพร อินจพรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๓๘

นางสาวชญาณี มองเพชร
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๓๙

นางสาวชฎาพร สำเภาวิจิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๘๔๐
นางสาวชัญญานุช มุทาวัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๔๑

นางสาวดารินทร์ รืนอายุ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๔๒

นางสาวปวีณา นุชเวช
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๔๓

นางสาวพนิดา รสชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๔๔

นางสาววนาลี แก้วชา
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๔๕

นางสาววรัญพร คำผาด
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๔๖

นายวีรภัทร ทองแพง
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๔๗

นางสาวศิริลักษณ์ เต่าทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๔๘

นางสาวศุภากร วงศ์เสาร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๔๙

นางสาวสุภัสสรา เจริญคง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๕๐
นางสาวสุภาวิดา สุดประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๕๑
นางสาวหทัยกาญจน์ ไพยสูตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๕๒

นางสาวหม่อมน้อย อัษวงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงอารียา สุระมณี
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๕๔

นายเมธาสิทธิ

์

เกตุปลัง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๕๕

นางสาวกัญญ์วรา พุทธเธวัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๕๖

นางสาวกาญจนา แย้มมะลิ
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๕๗

นางสาวกานติมา แถวเนิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๕๘

นางสาวจรรยพร ท่าหิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๕๙

นางสาวจิตตมาส ประพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๖๐
นายณัชพล ไตยราช

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๖๑

นายติณห์ภัทร สมศรีทรัพย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๖๒

นายธนกร สีลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๖๓

นางสาวนำฝน บุญเสริม
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๖๔

นางสาวปวีณา แช่มล้วน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๖๕

นายปญญา พิมพ์แก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๖๖

นางสาววิภาวี อุปะคิ
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๖๗

นางสาววิมลรัตน์ ปากว้าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๖๘

นายวีรพนธ์ ชูมะณี
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๖๙

นายสิทธิโชค ไตรภพภูมิ
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๗๐
นางสาวสุชานันท์ ทิพย์คูนอก

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๗๑

นางสาวสโรชา ช่องงูเหลือม
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๗๒

นางสาวเบญญาภา เม้าช้างเผือก
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๗๓

นางสาวกาญจนา
ภิเดชเจริญทรัพย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๗๔

นายจักรวาล สีลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๘๗๕

นางสาวดรุณี บุตรแสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๗๖

นายธนพล อุดจันทึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๗๗

นางสาวนันทิชา สมนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๗๘

นางสาวนุชรดี พุฒสุข
๒๓/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๗๙

นางสาวนุสรา สุขสถิตย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๘๐
นางสาวพลอยไพลิน จันทบาล

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๘๑

นายภาณุพงศ์ สุขเกษม
๒๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๘๒

นางสาวมาริษา แก้วขอนแก่น
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๘๓

นางสาววันดี สำเภาทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๘๔

นางสาววิชิตา มณีโชติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๘๕

นางสาววิภาพร สามัคคี
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๘๖

นางสาวสมใจ หิรัญพูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๘๗

นางสาวสิเรียม แสงบุญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๘๘

นางสาวสุทธิกานต์ สันตโชติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๘๙

นางสาวสุวิชาดา สุดประเสริฐ
๒๐/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๙๐
นางสาวอริสา บรรทองทิพย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๙๑

นางสาวเจนจิรา เขียวเวียง
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๙๒

นางสาวเจนจิรา แสงศรีจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๙๓

นายเฉลิมวงศ์ รัตนะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดเครือหวาย  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ประทุมนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงพรทิพย์ กุดสาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ประสงค์สัตย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๙๗
เด็กหญิงวรรณพัฒนา อินทรักษา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงวิลาสินี ชุติพงศ์คมนภัด
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงจารุวรรณ อินสง่า
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายสิทธิกร โกทัน

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กชายสุพจน์ พรมจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายเมธาวี การควรคิด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๐๔
นางสาวกษมา ศรีศัมภุวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๐๕
นางธนัณฎา ประจงใจ

๐๔/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๐๖
นางสาวนิตยา ลิมศรีพนากร

้

๐๒/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๐๗
นางสาวภัทรา ธรรมเทียง

่

๑๗/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๐๘
นางศศิธร พละสุข

๓๐/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายกฤษฎา ยิงชัยภูมิ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงณฐินีวรรณ สุดนาวา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายณัฐนันท์ รอดจากทุกข์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงณัฐริกา โยธาสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงนิโลบล สุดนาวา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงมุทิตา รำเรียนกิจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงวิภาพร เจริญดง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายสุรภัทร์ ทองคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงออฤทัย แก้วดวงใหญ่
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงนพรัตน์ ทับทีสุด

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ศิลปพงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์เย็น

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงปทมา กลมเกลียง

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายชัยวัฒน์ เชิดชูศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายณัฏฐกิตต์ ท่าหิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงนารีทิพย์ เกษี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงภาสินี บรรเทาวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายภูวกร ซ่อนกลิน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงวรัญญา นัดกลิน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายสงกรานต์ ตองอ่อน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงอังคณา แซ่เล็ก
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กหญิงกนกพร ไตรภูมิ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายกฤตภัค พุ่มพวง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายจิรยุทธ์ รัตนสร้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายชนินทร์ ซ่อนกลิน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ประมวล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายณัฐยศ ปลายเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายทรงวุฒิ อินสะพรหม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายทิวา เดชอุดม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายธนศักดิ

์

โพธิเกษม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงปณิดา จริตงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงประภาพร สูงสุด

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายปวินท์ เชิดชมกลิน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายพชรพล กลมเกลียง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงภัสสร ภู่พงพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายภูวดล เลือมสำราญ

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายมนัสชัย อาดราภ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ อนุชน้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงลลิตา ไชยมูล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงวรวรรณ ท่าหิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ บุญศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงวิรตี ซ่อนกลิน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงสิวารักษ์ จิตรสมาน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีวิรัญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ซ่อนกลิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายกิติพล ยาสาธร
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายชลันธร แก้วทรัพย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายทัณฑทร สรรพคุณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงธนัชชา ศรีสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายธีรยุทธ วิเศษฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายรุ่งเพชร ยืนนาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กหญิงศรีประภา เจริญพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายสรนันท์ บุญศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายสรวิชญ์ ภูมิพืนผล

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายสรวิชญ์ แก้วเกตุ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายอภิชาติ มันรอด

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายอภินันท์ ใจสุทธิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงอรปรียา ตุลารักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายอำพล พุ่มพวง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายเขมมนัส รัตนสร้อย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๖๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ หอคนดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กชายเสริมศักดิ

์

ยอดวิเชียร
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายมานะเดช อวดราภ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงมุทิตา สรรพคุณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงสาลินี บุญเหลือ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงสุวรรณี ธงชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายเกิดโชค ประสานส่วน
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ชายนำเค็ม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์ วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์ วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ อารามรักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์ วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายภคิน รุจิกรคงภัทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์ วัดเกาะแมว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงภรรษศิกา พูลรส

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์ วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงวราภรณ์ พานิชสุโข

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์ วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายสรวิชญ์ ถังไชย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์ วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายเจษฎากร โสภา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์ วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ระบุผล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวบรรจง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายจีรวัฒน์ สมจันทรา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงชมนภา โชคดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายฐิตินันท์ สุกอร่าม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ชูเวช
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กชายธนพัฒน์ ศิริโสภณพร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายธนากร ทับทิม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญไทย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายนาคร นามดัง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายปฐมภูมิ สาคร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายปยวัฒน์ อมรพีรพัฒน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงภัทรวดี ใจกว้าง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายวงศกร ไพรเหลืองดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายวัชรากร หอมหวาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงสุธิดา วาจาสัตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงสุวินยา กิจพิบูลย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงอรปรียา อรัญวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงอาภาภัทร เจริญทวี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายเจษฏา หวันหยี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงโสภิตนภา ไชยพงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๐๕
นางสาวลาวัลย์ พันก๊าส

๓๑/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๐๖
นางสาวสุภาพร ทัดวงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๐๗
นางสาวสุภาพร เทียมแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๓๗

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๐๘
นางสาวจันทิมา บุญชืน

่

๒๓/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๐๙
นางสาวฉัตรตุพร พอเหมาะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๑๐
นางสาวณฤดี เอียมอาจ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๑๑
นายณัฐพงษ์ อินทิแสน

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๑๒
นายพชร ทรัพย์โตทิม

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๑๓
นางสาวพรนภา สรรพคุณ

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๑๔
นายภาณุ บุบผาลา

๐๗/๐๕/๒๕๔๐
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๕ / ๑๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๐๑๕
นางสาวไอรดา นักเสียง

๒๐/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๑๖
นายจตุรงค์ ท่าหิน

๑๘/๑๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๑๗
นางสาวปฏิญญา ผ่องแผ้ว

๒๘/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๑๘
นางสาวปรียนันท์ ทสามล

๒๗/๐๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๑๙
นางสาวมยุรี พุ่มคำ

๑๔/๐๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๒๐
นางสาวรัชนี เนินริมหนอง

๐๔/๐๒/๒๕๑๑

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๒๑
นางสาววิไลพร ชุนสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กชายกลทีป โพธิกาศ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคต วัดคลองคต  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กหญิงขวัญสยาม ชล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคต วัดคลองคต  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ประชุมสาร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคต วัดคลองคต  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กชายธนดล นนทรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคต วัดคลองคต  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กชายนคร เหวขุนทด

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคต วัดคลองคต  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงนันทกานต์ กาบกลางดอน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคต วัดคลองคต  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงสุพัตรา ดวงสีจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคต วัดคลองคต  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงอติพร ฉิงเชิด

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคต วัดคลองคต  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ นนทะแสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กชายธนกฤต ขาวลำเลิศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กหญิงนภัสพร พิมไธสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายนันทยศ เบอร์ขุนทด

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กชายนันทวัฒน์ ฤทธิทอง

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กหญิงปภาดา สังข์ศิริคุปต์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กชายรพีภัทร บุตโต

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงศิริกัญญา แสงทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงกรกมล ใจบุญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กหญิงกาญจนา พละสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงกาญจนา แสวงศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายกิตตินันท์ ล้วนดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๔๒ เด็กหญิงจันทร์ประภา
ศรีมงคล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กหญิงชลลดา มิสกรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กหญิงชุติมา โกสุม

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงณภัทร บังเกิดกิจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงณิชารีย์ ปรีดา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กชายทัพพ์ ทิวงษา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ รัตนไชย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กหญิงธิดาพร น้อยโฉม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๖ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขเอม
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายนิรนาถ แซ่คู

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กหญิงปนัดดา ชิดประทุม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กหญิงปภาวิชญ์ แซ่ลี

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงพนิตชนก เงินเต็ม

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กหญิงพรรณภษา รัตนพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงพิชญา การะวะสมบัติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายพิสิฐพงษ์ คำนาเวช

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กชายภัณฑ์พรหม โพธิศรี

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กหญิงภัทรดา ภิระบรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายภุชิสสะ แซ่ลี

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กหญิงยวิษฐา คำแพง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงรันนี สวนจำเริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กชายรุ่งชัย วาสิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงวรัญญา สมทรัพย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กหญิงวิภาวดี ล้วนดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กชายศุภวิชญ์ พระสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายสืบสกุล สอดสาย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีมงคล

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงสุนี พิศพรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงอรษา ลือวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กหญิงอารดา พันเปรียม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูกรณ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงกิมหงส์ ล้วนดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กหญิงจันดา ล้อมนาค

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ ทองดอนเหมือน

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงถนอมวรรณ เซียงโหล

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กหญิงนภัสชล เกตุกันต์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กชายปริพัฒน์ แย้มบัวตูม

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ สุขประเสริฐ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายภาณุพงศ์ นิกรสุข

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงรัตมณี พิมพ์รัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กชายวรฤทธิ

์

ธรรมเสถียร
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงศิรดา ประดิษฐจา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงศิรินันท์ พิเดช

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายศุภกร อุทัยเลียง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงสิริยากร ดีดอกไม้

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงสุทธิกานต์ เงินเต็ม

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กหญิงสุธินันท์ ประดิษฐจา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงสุธีมา พานทองสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงอนัญญา คุ้มผล

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงอรวรรณ โคบาล

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กชายอาณันย์ แซมบุญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กหญิงกัลยา เงางาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงจิตรกัญญา รุ่งสว่าง

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กหญิงจินตนา ภูทอนธง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทีพลกรัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กหญิงชนิกานต์ ซือตรง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายชานนท์ จันทร์หอม

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงณีรนุข เหมือนงาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๐๐
นางสาวดารินทร์ ขำวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กชายดาวแดน หลำพุก

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กชายถิรภูมิ วิเศษ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายธนวันต์ ทองเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงธนัญญา มงคลเอียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์แรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงธัญชนก เห็ดตุม

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงนภัสสร ล้วนดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงปนัสยา เนียมหอม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กหญิงปริณดา ล้วนดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงปวัณรัตน์ สายจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงปองกานต์ จันทรส
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายปญจพล หาญรบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงพรชิตา นางาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงพัณณิตา มีชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงพิมนิศา ล้วนดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงพิมลพรรณ ขุนแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายพีรณัฐ ดีดอกไม้
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายภูเบศร์ ภิญโญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงวรดา พละการ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๑๒๐
นายวาคิม สิทธิสาร

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ คำพินิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๒๒

นายศรุต นนทรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ทองพา
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายสภาวการณ์ ใสตะภาพ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงสรารัตน์ บัวจาน
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงสุชาวดี เมฆเค้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กชายอธิชา ดารมาก
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายอนุชา อยู่ญาติมาก
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงอรอารีย์ โคตรนาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๓๐
นายกิจวัตร บุตรดีสุวรรณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๓๑

นายจักราวุธ ทองคำเปลว
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๓๒

นายณัธพล รสหอม
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๓๓

นายธนวัตร ไทยทวี
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงธัชพรรณ ใจภักดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายธีรภัทร งามละมัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

รักษาเดช
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๓๗

นายนครินทร์ พรมจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๓๘

นายนวัตกรณ์ งามละมัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๓๙

นางสาวนิดานุช พุทธวรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๔๐
นายนุชา นกดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๔๑

นางสาวนุชาวดี พละสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๔๒

นางสาวปราณี เจีย
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงพิชญาวีณ์ พิศพรรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๔๔

นางสาวมณฑิรา ใจบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายมนัสเทพ ทองเหลา
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๔๖

นายรัชชานนท์ การุณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๔๗

นางสาววรรณิษา สมรส
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๔๘

นายวรวิช พิเนตรทัน
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๔๙

นายวังติน ซก
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงศุกร์ภาพร เจริญจึง

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงสกาว โห้หาญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๕๒

นายสหัสวรรษ เพิมผล

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๕๓

นางสาวสุจิตรา จรรยาธรรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๕๔

นางสาวสุทธิศรี นพสาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๑๕๕

นางสาวอจิมา ดีภู่
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๕๖

นายอดิเทพ ไสล
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๕๗

นายอัครชนม์ ยวนแห่ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๕๘

นางสาวเจนจิรา อัตพงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๕๙
เด็กหญิงแสงรวีวรรณ สามี

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๖๐
นางสาวกชกร โคบาล

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๖๑

นายกฤษดา กล่อมแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๖๒

นางสาวกานต์ธิดา ทองเสาร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๖๓

นางสาวกิตติกา โมเมตตา
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๖๔

นางสาวขนิษฐา คำนาเวช
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๖๕

นายจักรรินทร์ ยินดีสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๖๖

นายจักรินทร์ รัตนพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๖๗
นางสาวจันทร์จิราพร พงศ์ศัก

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๖๘

นางสาวจันทร์รดา พันทรดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๖๙

นายจิรายุ สอโสภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๗๐
นางสาวชนิดา ทิพย์ประเสริฐ

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๗๑

นายชรินทร์ ล้วนดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๗๒

นายชำนิ สุขเอม
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๗๓

นางสาวชุติมา สาลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๗๔

นายณัฐพันธ์ นนทบาล
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๗๕

นายทรงวุฒิ ชูรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๗๖

นายธนกร สันตะโชติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๗๗

นายธนกร เทพโภชน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๗๘
นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีกะชา

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๗๙

นางสาวธัญญารัตน์ นนทรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๘๐
นางสาวธีรดา โกทัณ

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๘๑

นางสาวนิษาวรรณ มะโนจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๘๒

นายปริวรรต ธัญญะโสม
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๘๓

นางสาวพริญดา ประดิษฐจา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๘๔

นายพุฒิพงศ์ สุทธิ
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๘๕

นายภานุสรณ์ ชืนชม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๘๖

นายมิงหัว

่

ตังอิสริยยศ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๘๗

นางสาวลลิตา ทุมทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๘๘

นายวันชัย ล้อมนาค
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๘๙

นางสาววาสนา เกิมขุนทด

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๑๙๐
นางสาวศิรดา พิศพรรณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๙๑

นายศุภวิชญ์ วงษารักษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๙๒

นางสาวสุพรรษา สีชมภู
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๙๓

นางสาวสุภาณี เขมร
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๙๔

นายสุริยา หวังแนบกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๙๕

นายอดิเทพ นนทรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๙๖

นายอนิรุช แก้วเกตุ
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๙๗

นางสาวอรกานต์ หมีนวล
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๙๘

นางสาวอรอุมา มีกระโดน
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๑๙๙

นางสาวกวินทิพย์ งามละมัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๐๐
นางสาวกานต์ตะวัน สุรศัพท์

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๐๑
นางสาวจิตรานุช ใสอุดม

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๐๒
นายจิรศักดิ

์

มณฑาประเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๐๓
นายทัตธนา นนทรัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๐๔
นายธนพล แปลงโสม

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๐๕
นายธีรพงศ์ ลำดวน

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๐๖
นางสาวนันทิกานต์ พุทธวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๐๗
นางสาวพรวิตา สอนโพธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๐๘
นางสาวมณฑาทิพย์ มังมี

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๐๙
นางสาวลาวัณย์ ธัญญโสม

๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๑๐
นางสาววาสนา หว่านพืช

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๑๑

นางสาววีรดา แซ่เหลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๑๒

นางสาวสมฤดี เกตุสุวรรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๑๓

นางสาวสุกัญญา ปลังกลาง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๑๔

นายอนุศร กาญจนะชาติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๑๕

นางสาวอมรรัตน์ โพธิแสง

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๑๖

นางสาวอารยา รินทรักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงกชพรรณ ศรีบัวบาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายณพกร พระสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงนภาวรรณ คีรีวงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ จานรัมย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงวราภรณ์ พละสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายวุฒิชัย ใสตะภาพ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ เจนวิชา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายสิริพงศ์ โสปนหริ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงสุปวีณ์ เจนวิชา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงอรปวีณา ชูวิทย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงอริยา อับดุลย์เลาะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๒๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงทุเรียน เย็น
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กชายธนกร โพธิเดช

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายปวิชญา นนทรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงปาริชาติ พิมมาศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ หมาดนุ้ย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงสุคน โคตนาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงสุภัสสรา จันแรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงสุรีพร ลือสถาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายอตินันท์ พันธุศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายเบือะ

๊

คืน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศึกษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ วัดนาสนาดก์  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงชุติกรานณ์ วงษ์ผดุง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ วัดนาสนาดก์  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เครืองเทศ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ สุวรรณพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา พุทธวรรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายตังใจ

้

เหลืองาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายนนทพัทธ์ ไสล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายนันทภูมิ นาคคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงพรนรินทร์ กลินเทศ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญเกิด
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

เฉพาะคุณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงเกสรา ปานแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงแขไข บริบูรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงณัฐนิชา จูเมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ โมกล้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายนราวิชญ์ ศรีจรูญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงพิชดา ศรีถาวร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงพิมรดา ศรีสารากร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงวรัชยา แสงสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายศิรวิทย์ แสนหาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ปญญาทิพย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

เพ็ชรสงคราม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงสุพรรษา ทองเอม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ กาวิจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงชลธิชา คําสอน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงพรธิตา อำกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงพรพณา ทรัพย์คง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายพิทักษ์ สุขแสวง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงพิยะดา ศิริสือสุวรรณ

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๖๘
เด็กชายพิเชษฐ์พัฒน์ ชาวเมือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพ์สวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายสาธิศักดิ

์

ทะนันเอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงสุชาดา มีคุณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีรักษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงจารุวรรณ พลตือ

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายธนภัทร วงค์สมัคร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายนพเก้า พวงไธสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงนรมน หิรัญพรสวรรค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายนันทกร เสนาะลำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายบดินทร์ บุญอินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายบวร ศรีเสวก
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กหญิงประภาพร สุภาผล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายพิพัฒน์ ต่ายเพ็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงวรรณิศา คำคูณเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายวรวุฒิ โนนสุวรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายวาคิน ฟกทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงวีริยา มหิสุ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ทองแลบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายศิรวิทย์ ชารัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงสราวลี ปราบงูเหลือม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงสุทธิดา แสนหาญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงสุรางคณา พริงกลาง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงอินทิรา แก้วมณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายกมล เข็มทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายกฤตพร เต่าทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายกฤษดา ปอมเด็ด
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงกษมา สร้อยสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชุ่มชืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงกัณฐิกา เจริญรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงกิตตินันท์ เหง้าโอสา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงกุลธิดา สังขวร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายก้องเกียรติ คลังทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายจิรพงศ์ สุทธิธรรม

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กชายจิระภัทร หัถษี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงจิราพร แก่นคนชุม

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงใจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายฉัตรมงคล ห่วงดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายชญานนท์ นุชศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายชญานนท์ ศรีไทย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายชนะชัย เจริญสุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายชลิต นิลเกษม

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กหญิงชลิตา จะรึกรัมย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ กวางทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงฌัชชา ลำเลิศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงญาดา พิมพ์กลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ สุวรรณา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ปองจันทึก
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายณัฐนนท์ พุทธอุทัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงณัฐนพิน จันทราวัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กชายณัฐภัทร ชูสาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงณัฐมล เจียมจำรัส
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กหญิงณัฐรุจา พลลือชา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ กฤษณะทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายดลวัฒน์ บุญธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงดุษฎี สุตาธรรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายทัตพงศ์ กาญจนศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายธนพล มันสมใจ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายธนภัทร แซ่ตัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงธนวดี ปุดหนอย
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงธัญรดา พันธ์คงดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ ทองทรวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กชายนนทกร ช้างโต

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงนำตาล กลีบมณฑา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงปยพัทธ์ ใส้กระโทก
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายพงศพัศ เสียงทิศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญบุตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงพรทิมา คำภูเวียง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๓๖
เด็กชายพรประเสริฐ ไทรม่วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงพฤกษา วิโรจน์รัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเฒ่า
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๓๙
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ พุ่มเกตุ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงพิราภรณ์ อินทร์ลี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงพีรดา สมสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายภาสกร โสมติด
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงมาริษา ไทรรอดศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายรวิสุทธิ

์

วิถีธรรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงราตรี ปรุ่กระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงรินรดา แน่นหนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงวรรณิศา วังแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงวรัญญา ศรีบุรินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงวริศรา อภัยโส
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กหญิงวาสิตา เสมอไว

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงวิราวรรณ กาติบ

๊

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายวิศรุต นพสาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายวุฒิกร พาทีเทียง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงศรีทอง สุขเลิศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กหญิงศศิธร สุขประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กชายศักดิดา

์

เสยกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายศิระ บุญธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงศิริการต์ มิตรวิเชียร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงศุภิสรา เทียนหอม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กชายสรรพวิชญ์ พันธ์ดวง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายสำราญ สำโรง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงสิริกัญญา สร้อยสุวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ สะเลงเกตุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงสุจารี เครือปาน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงสุธิมนต์ สุสาสนี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงสุพรรณี คงแจ่มใส
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา บัวสุวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อินทร์เมือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ คงแจ่มใส
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

กวางทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

จันทสิทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายสุริยะ จันทนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงหนึงหทัย

่

ใจบุญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายอทธิเทพ เบ็ญจวรรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายอภิชาติ ศุภพร
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เผือกสีนวล
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงอรปรีญา พรมจันทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายแทนไทย์ พูลสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงโสรญา แก้วอยู่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๘๐
นางสาวกรพินธ์ ผักกาดทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๘๑

นางสาวกรรณิกา ชินวุฒิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายกฤษฎา สิทธิรักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๘๓

นางสาวกัญญารัตน์ น้อยยุ่น

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๘๔

นางสาวจารุวรรณ ปนชู
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๘๕

นายจิรพันธุ์ ตาลุสา
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายจีรสิทธิ

์

วงษ์พยัคฆ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๘๗

นางสาวจุฑามาศ ไชยเชต
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๘๘

นางสาวชนิตา ลาภวิเศษ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๘๙

นางสาวชาริดา สมสิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๙๐
นางสาวชาลิตา เฟองสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๙๑

นายฐิตินันท์ มิตรวิเชียร
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายณัชพล อิทธิยากร
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๙๓
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ขุนจิตต์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๙๔

นางสาวดวงนภา หงษ์มัง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๙๕

นายทิพย์เนตร ซาปาวี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๙๖

นางสาวธนพิชญ์ คามบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายธนิสร รัตนสร้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๙๘

นายธีรภัทร กวางทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายธีรเดช ประสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๔๐๐
นางสาวนริศรา กัญญามา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๐๑
นายนิติกร นิลทร

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๐๒
นางสาวบุษบา เจริญสาคร

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๐๓
นายปริยากร ใส้กระโทก

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๐๔
นางสาวปทมา พิทักษ์มงคล

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงปทมาพร กอหญ้ากลาง

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๐๖
นางสาวปารมี คุณสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๐๗
นางสาวปยะธิดา เติมต่อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๐๘
นางสาวพรรณราย กวางทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๐๙
นายพสุธา เดชพยุง

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๑๐
นางสาวพิมจันทร์ แย้มบาน

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๑๑

นางสาวพิมพ์ขวัญ พุ่มเกตุ
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๑๒

นางสาวพิมพ์ใจ สะเภาเงิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๑๓

นายพิสิษฐ์ กลมประโคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๑๔

นางสาวภรณ์ทิพย์ รถมณี
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๑๕

นางสาวมนัสพร เอียวซู
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๑๖

นางสาวมนัสวี จันทร์เอน
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๑๗

นายรฐนนท์ พงษ์นุกูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๑๘

นางสาวรัตติยา ชะแมบ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๑๙

นางสาววณิชยา บุญญานนท์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๒๐
นายวันชัย ชูสลับ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๒๑

นางสาววารุณี วิชิตบุตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๒๒

นางสาวศศิชา เงินถ้วน
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๒๓

นางสาวศศิธร ชูปาน
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๒๔

นายศักรินทร์ อันเทพ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงศิริญาดา ดาวเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๒๖

นายศุภวิชญ์ ทิลาธรรม
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๒๗

นางสาวสรณ์ศิริ มุกดาวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงสิธินัน พุทธเทวัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๒๙

นางสาวสิริกานต์ โภคา
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๓๐
นางสาวสุจิณณา เอียวซู

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๓๑

นางสาวสุทัตตา มะลิวัลย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา บุญมา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๓๓

นางสาวสุภาพร พรามคง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๓๔

นางสาวสุวิมล สีลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงสุวิรา ชะแมบ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๓๖

นางสาวหทัยรัตน์ มิตรวิเชียร
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๓๗

นางสาวอทิติยา พลราช
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๓๘

นายอนุชา นาหนองตูม
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๓๙

นายอนุวัฒน์ ศรีงาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ พะนา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๔๑

นางสาวอภิฤดี แสนโคตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปาธิสุทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กชายอัครวินท์ เจริญงาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๔๔

นายอัษฎากร พิมพ์กลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๔๕

นางสาวเบญญาภา โพมัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๔๖

นางสาวโศภิดา หลักคำพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๔๗

นางสาวโสภณัฐ บ้านแก
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๔๘

นางสาวโสรยา ก้อมมะณี
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๔๙

นายไตรภูมิ สมุทธารักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงกนกนิภา พลกิจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงกนิศฐา พะณะงาม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงกมลชนก กำลังการ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายกรวุฒิ ภู่คงทน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายกฤษณ สุขศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายกษิทตินาถ ประมวลสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ใจช่วง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๕๗
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ ค้าพริกไทย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายกาญจน์ สิทธิสาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๕๙
เด็กหญิงกาญจน์กนก เนืองนิตย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กชายกิตติพศ อู่สุวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กชายกิตติพิชญ์ ชากรแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายจักรินทร์ คชาบาล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงจิณห์จุฑา ทองทวี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงจิดาภา ชุมพล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงจิดาภา ศรีประโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ คณารักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายจิรกรณ์ จันทแพทย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายจิรภัทร บ้านเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ฤกษ์เวียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

สุขศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายจิรเมฆ อนันตสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายจีรพัทธ์ ชูเวชวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายจีรพัทน์ หัวไผ่
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายจีรวัฒน์ เลขวัฒนะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงจุฑาพร บ้านเนิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงชฎาพร ศรนรินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายชนพัฒน์ บุญมี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงชนัญชิดา ไพโรจน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงชนิภรณ์ สังข์เงิน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายชยางกูร ถีนารมย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ ใจสมัคร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายชลธี เจนจัดทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงชาลิสา ชนะสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายชิติพัทธ์ รัตนสุวรรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ เชียงหลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายซานี

่

เกรโก้
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงซินดี

้

รักสุนทรธรรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายญาณพัตน์ แสงดำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงญาดา วิสิทธิวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายฐิฏิวัช มันคง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายฐิติ พิทยาพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายฐิติกร พันธ์สมตน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายฐิตินันท์ บำรุงศาสตร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรมสิทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กชายณรงค์ ประจงใจ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จอมคำสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงณัชชา อองละออ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชุมพล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงณัฏฐนิช วงสวาท

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กชายณัฏฐ์ ศรีวิลาศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงณัฐกมล รืนจิตต์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงณัฐกาณต์ จันทแสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธรรมวงศ์ผล

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ นำเพ็ชร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กชายณัฐปคัลภ์ วินิจนัยภาค

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ บัวเผือน

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กชายณัฐพล นิยมสุตกุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงดนิตา นันทพานิช

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กชายทักษ์ดนัย ไกลบาป

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงทิพากร เนืองพนอม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กชายธนกร ทำทัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กชายธนกฤต ฟูคณะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายธนกฤต รุ่งรัตนกวิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กชายธนกฤต สุขสมัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กชายธนทัต พร้อมพวก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายธนพล เนินไชย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายธนภัทร ชะระสัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ วรรณคูหา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กหญิงธนิตา ปองหมู่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายธนโชติ อุ่นไฝ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงธัญชนก ถีระเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงธัญดา ทัศนมณเฑียร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พรหมสุภา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กชายธีรภัทร เจริญกล้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายนนทพัทธ์ สุขยิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายนภัสกร นพฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ อภิบาลศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กชายนิธิกานต์ ธนากร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กชายนิธิศ ดวงชอุ่ม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงบุญกัลยา เจนจัดการ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงปราญชรี ฉิมพลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงปวริศา ปาปกเข
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กชายปองเดช รักวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงปญจพร บุตรนามดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงปาณิฉัตร ประสงค์รัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงปานตะวัน คูณธนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงปยพร วาริวรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายปุรเชษฐ์ บุญทัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กชายพงศธร คุณาเกือ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายพชรพล คำหริม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กชายพชรพล ปองหมู่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงพรธีรา บุญวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กชายพลภัทร กีรติเตชาวุฒิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๔๕
เด็กหญิงพัชญาทิปติ

์

บุญรักษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงพัชราภา เจริญจิตต์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๔๗
เด็กหญิงพันธกาญจน์ พวงพืช

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงพันธ์วิรา พรหมศิริ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายพิพัฒน์ จันทสิทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงพิมตะวัน อุมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชาตรีวัฒนกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายพีรพล สุทัยรัมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายพีรวุฒิ ศรีวิยะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายภควัฒน์ ล้วนหิรัญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงภัทร์สุรีย์ วงษ์จันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายภานุรัตน์ โชติสุวรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงภีมราภรณ์ คณะดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายภูดิท มณเฑียรทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายภูตะวัน พิจารณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กชายภูวดล สกุลสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กชายมนัสพงศ์ ไพฑูรย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงมานิตา วิลัยวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายยศภัทร เรืองลอยขำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงรชต วรรณี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กชายรัฐภูมิ นวลใย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์วารี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายรัตนโชค ศรีทองคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายฤทธิชัย กิจภิรมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงลักษิกา ปญญาดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายลิภูญไชย ภาระเปลือง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายวรกฤต สมัครพันธุ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงวรณัน ถาตุ่ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายวรดร ซือตรง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายวริทธินันท์

์

วงเวียน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงวริษา บุญประเสริฐ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กชายวรเดช ประสงค์สิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายวัทน์สิริ สารศิลป

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงวันใหม่ พุ่มทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงวาริชา ชัยโชติประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กชายวิภูพงศ์ ลีลานันทวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายศรายุท อธิบาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กชายศราวิน ภุมรินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงศศิมา เรืองภักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายศิรภัทร อรุณโคม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปานสอน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กชายศุภกร กู้พิมาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กชายศุภกิตต์ หมันการ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายศุภวิชญ์ นาขวัญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายสิรภัทร แสงสว่าง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงสิรินธา แซ่เฮง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงสุชานาถ เหล่าฝาย
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายสุทธิพจน์ ไชโย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงสุนันทิณี เจือนาค
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงสุนิสา แช่มล้วน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงสุพิชญา รัตโนภาส
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงสุพิชญา วงศ์เขาอ่อน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงสุภัสสร สมจิตต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กชายสุเมธา เลิศธัญญา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงสโรชา ช้างสี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงอติพร พูนนิพัฒ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงอธิชา อุ้มสิน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงอนันตญา บัญชาดิฐ

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ ชุมศิริ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ควรนิยม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กหญิงอภิสรา โพธิทอง

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กชายอริณชัย พุ่มมาลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กหญิงอลิสา พวงบุญชู

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายอินทนนท์ หาญสมศักดิกุล

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กหญิงอิสรีย์ ประดิษฐงาม

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กหญิงอุมากร คำพันธ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายเกษม ล้วนเกษม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงเขมิกา ศิลาพลอย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กหญิงเจนจิรา วรรณคูหา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงเตชิตา คำก้อนแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๑๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภู่ถาวร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงเบญญาภา สาริการณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงเปมิกา เฉลิมไชย
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงเพลงดิน สุขล้วน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เชิดชู

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กชายไรวินทร์ ทองทวี

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ สุขยิง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายกษิดิศ เหล่าเคน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เตยา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แฉล้มศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กชายกันตนพ บำรุงบ้าน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กชายกันตพงศ์ เมืองมังคัง

่ ่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา เขมะกำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๒๘
เด็กหญิงกานต์ตะวัน ปราศไพริน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงกานต์ระวี เคหะธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ ดอกสร้อย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายกิตติภณ ตังจิต

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กหญิงกุลภัสสร เลิศเดชสุวัฒน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายก้องภพ สอาดศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงคณาธิป ชัยบุตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายคุณากร วงศ์แก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายคุณากร เซ่งย่อง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงจันทกานต์ สุธาโร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

ปดปอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงจิราพัชร เย็นสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงชนัญชิดา อ่อนจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงชนิดาภา อ่อนจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงชนิสรา วิบูลย์ศิลป
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กชายชยภัสร์ บุญอยู่
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กชายชวิศ เวชยาการ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กชายชัชพล แก้วสัมฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กชายชาติชาย สุทธิแพทย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นามศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงญรัช สัจจสัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงฐิตาภา อุ่นไฝ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กชายฐิตินันท์ อ้นมณี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงฐิติมา ศรีคงรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

สังฆเวช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กชายณภัทร์ แววประดิษฐ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายณรงค์เดช ธรรมเกษร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มุทาพร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงณัฏฐารัฏฐ์ ทองสร้อย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กชายณัฏฐ์
เหลืองโชคอำนวย ๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ผ่องมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา มากภักดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กหญิงณัฐรดี เรืองเศรษฐี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กหญิงณัฐริกา กลางทุ่ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กหญิงณิชา คำโคตรสูน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายดุษฎี วงเวียน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กชายต่อลาภ สุวิสุทธิมนตรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงทรรศพร กันบัว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กชายธนกฤต น้อยถนอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กชายธนกฤต ประภาโส
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ หอมสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กชายธนเดช ไชยศิริโชติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงธมนพัชร์ โปษยาอนุวัตร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กชายธีรภัทร์ ทันวัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กชายธีรภัทร์ ไขศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กชายธีรวัฒน์ จิรธรอรุณรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสนรวยเงิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กชายนภัสกร โอวาท
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กชายนรกมล วิเศษทรัพย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายนันทกานต์ ตันไชย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กชายธนะภัชร ศรีทองคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กชายนิธิกร พนารักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กชายนิโคลัส เอลลิงฟอร์ด

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงบุญญา บรรลือคุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงบุณยานุช จันทร์เพ็ญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๘๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นันทะพรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กชายปรมินทร์ มะโนวัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๘๕
เด็กชายประพันธ์พงษ์

ฉัยยากูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กชายประสงค์ คุณเอนก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ ประสงค์ดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ แก้ววิเชียร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กชายพศิน สินทวีทรัพย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงพัชรพร เนินธรรม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กหญิงพิชญธิดา มากเปยม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงพิชญธิดา วัดพงพี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงพิชญา ปราชญ์เปรือง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี นาในบุญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงพิณรณา เพ็ชรวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กชายพีรณัฐ การุณรัตนกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงพุทธรักษา ทับบำรุง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงภัทราวดี ศาสนกิจ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ กิจสัมพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงภาวิณี ประมวลสุข

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงภาวินี วานิชชล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายภาสกร ตันติสกุลชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กชายภูพิภัทร จินะชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายภูมิ พึงสุจริต

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กหญิงภูวธิดา ประมวลสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายภูวเดช ดอกไม้เทียน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กหญิงมนัณธา มงคลสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กชายมานพ ชาวไร่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

อินทร์สำราญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงมุทิตา อินอนุโชติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กชายยศภัทร โพธิพันธ์

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงยุวดี อินทนิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายรชต ต่วนหนู
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กหญิงรักษณากร กุลมาศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงรักษิกา ชลศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายรัชชานนท์ บำรุงบ้าน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงรัตนกร อิมสุวรรณ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กหญิงรัตนากร จวบบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงรุจิภา จิตตรากูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กหญิงรุจิรัตน์ จงใจจิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงลักษิกา สุขเกษม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงวลีพร สุขสมัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายวัชรพงษ์ อร่ามฉาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงวิมลณัฐ
อาภรณ์ผลิตภัณฑ์ ๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายวิรัตน์ ยมพงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงวิริชศาร์ วงศ์รุ่งเรืองกิจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ดิษยวรรธนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คงเพ็ชร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายวีรภัทร บุษฉัยยา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กชายวีระยุทธ อิมสรรพางค์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กหญิงศรีแพร เพ็ชรดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงศลิษา ศรีตะปญญะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงศศิธร กิจภิรมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๓๔
เด็กหญิงศิระประภา พนมใส

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กชายศุภกฤต ไชยสืบ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กหญิงสรัลพร คลังสิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กหญิงสรัลพร อ่อนไสว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงสวรรยา บำรุงชีพ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงสหฤทัย พุ่มพฤกษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กชายสิบเตวิช ลีพล

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กชายสิรวิชญ์ สอนสืบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา สนิทเหลือ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงสุชานาถ แก่นขวัญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงสโรชา เปรมมิตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงหทัยกานต์ เสียงหวาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายอนุภัทร รืนอารมณ์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กหญิงอภิษฎา วงศ์วัชรา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายอังกูร อนุตรชัยสิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงอัญชิสา นันทะชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กชายอาคม วุฒยาคม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงเขมิกา เจตะวัฒนะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กหญิงเครือแก้ว หลีวัฒนาสิริกุล
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงเบญญาภา บุญสนอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กหญิงเบญญาภา เนินริมหนอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงเปมิกา พัฒนกิจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงเปรมวลี สุขรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงเพ็ญรุจี แจ้งจิตต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายเวลล์ แพร์รี

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงโสรยา สังข์ศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กหญิงกชกร ประดิษฐ์ถ้อย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กหญิงกมลชนก พุทธรักษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กหญิงกมลชนก มามีไชย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายกฤษณะ ทองเปรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายกฤษดา ขุมทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงกังสดา บุญประเสริฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๖๖
เด็กหญิงกาญจนาวดี มากล้น

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายคณาวุฒิ สมนาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายคณิศร บุญประเสริฐ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงจิตติมา บำบัดทุกข์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ถีนารมย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เจนจัดทรัพย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายชนาธิป โหละเวช
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายชยพล สายพานิช
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กชายชลันธร นาคศรีสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายชวัลวิทย์ คชาบาล
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กชายณภัทร ไชยเสนาะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กชายณัฐศรัณย์ สันติธนันท์กุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงดวงนฤมล ประยงค์หอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายถีรศักดิ

์

คำเพ็ชร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กชายทรงฤทธิ

์

เปยมพร้อม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงธนพรรณ โคตรปญญา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กชายธนายุทธ ปองดอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายธีรภัทร บรรดาศักดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายธีรภัทร พัฒนกิจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงนภัสชนก ขุนอาจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายนราวิชญ์ ภิรมย์รืน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กชายนิพนธ์ ประกอบธรรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เพ่งบุญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงปณาลี สีวิจี

๋

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงปนัดดา สอนเรือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายปภัณวิช กมลฉำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กชายพงศกร รวมพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายพงศภัค เหมวิบูลย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงพรหมพร ปญญายิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๙๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน เชือนพรัตน์

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงพัชรสิริ แจ้งจิตต์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงพาณิภัค เพชร์วรรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กหญิงภัทราวดี สร้างผล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่โหงว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สยามไชย

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กหญิงศุภิสรา สุขสารต์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กชายษมากร เจนจัดการ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายสิทธิโชค รัตนสิน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๐๔
เด็กหญิงสุวิภาณี เรืองทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กหญิงอนัญญา เตียมเจริญ

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๐๖
เด็กหญิงอภิญญา อาตม์สกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายอัครชัย กิงมณี

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๐๘
เด็กชายอัตฐกรณ์ เสริมนอก

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ภูวิชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กหญิงแพรววนิต เปยมพร้อม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายจงภณ จันทรังษี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายญาณวุฒิ งามโคกกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายณัฐพล บุบพะวงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายธานินทร์ แสนรวยเงิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายภัทรพล พานิชอัตรา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายศุภกิจ โถมกระโทก
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงคงคาลัย หนองแสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายจิระพงศ์ สุดสังข์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงจุราวรรณ ศรมณี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๘๒๐
เด็กหญิงนริศรา เงินพูล

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ วรรณภักดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กหญิงปาณรดา จันทร์อ้น
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กชายปยวัฒน์ เสมอชัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พุทธชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงวันทนีย์ ไทรใหญ่
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงวิลาสินี ว่องธัญญากรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงวิไล จิตต์ทองคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กชายสาโรจน์ เงินถม
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กชายสิทธิชัย คงคาใส
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ นามธรรม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงอทิตยา ธรรมวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กหญิงฌานิศา ศรีอนันต์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงณัฐฑริกา แก้ววิเชียร
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กชายสิทธิกร ศรีเฟอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงสิรินทรา นาคสาย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มากพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กหญิงอลิศา ทองอ่อน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงอัญชลีพร ชืนใจ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายโชคอนันต์ นกครุฑ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กหญิงชลิตา พุทธชาติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันเท
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายวัชรพล พวงพลอย
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายสิทธิกร สวิงคูณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงอรกานต์ ปกติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงพรวิภา อุปชฌาย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๔๖

นางสาวเยาวพา หมวดอินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๔๗

นางสาวเยาวลักษณ์ นาคจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๔๘

นางสาวพัชรา รู้สรรพกิจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๔๙

นางสาวเสาวรัตน์ บุญวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชัยปญญา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำขุ่น วัดนำขุ่น  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มากพึงพร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำขุ่น วัดนำขุ่น  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เรืองวีระชัยกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายบุญธรรม อันธิชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงพรธิดา มูลบัวภา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายกฤษณะ กำเนิดสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงจารุภา นุชมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงณิชาภา คำเสียง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงนฤมล สุขขวัญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายวุฒิภัทร วีรวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงสุประภาดา ธูปเทียน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ แสนศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงโสภิตนภา อินทรสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สีสัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายกฤษกร เภาภารัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงขวัญจิรา แซ่ล้อ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายชัยโย หว้าเกษมสันต์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงชิว ผิง หลอ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงธันยพร มันจะกาเพท
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงธันย์ชนก สุขโข
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กหญิงนัฐรินทร์ เฉลิมวงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กหญิงนิตยา พรมณี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กหญิงนิตยา อยู่มัน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงบัว ปานอินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงปนัดดา วงศ์แก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงปวีณา กาวัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงพีรดา ศักดิศรีมณีวงศ์

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายภูดิศ แย้มพราย
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายยุทธภูมิ ความดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กชายรติพงษ์ ใจดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กชายสุทธวัฒน์ แย้มดอกบัว

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กหญิงสุพัญชา วงศ์แก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายสุริยา กาญจนาวิล
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายอนุรัก แก้วลอย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงอรพิมล หงษ์บิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงกรรณิกา บุตรวัตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กหญิงคณิตตา ปฏิบัติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายจิรกิตติ

์

โพทัพ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กชายชัยวิศิษ เดชคำภู
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายชานนท์ เพ็ชรหวัน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔๐ / ๑๕๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กชายช่อ เพ็ชร

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงดารณี มโนรักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายบริรักษ์ ไหม่พู่
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงพัสวี บุญดิเรก
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงศิริพร หว้าเกษมสันต์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี วอทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายเจษฎา เข็มอ่อน
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายโชติมันต์ คุณศิลป
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กชายกณิศ โกมลสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายชาญยุทธ หอมกรุ่น
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงทิพย์พวัล แก้วสี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กหญิงพรนภัทร บุญมี

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงพิพัตพร เพ็ชร

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายพุทธิมน ถึงชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายรัฐนันท์ เพชรรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ เรียบร้อย

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กหญิงรัตนากร กลับวิหค

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กหญิงลักขณา ช่วยณรงค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีบริบูรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กหญิงอภิชญา จันทรา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กชายอภิวัฒน์ โพธิสิงห์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กชายเกษมชาติ ส่งศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงเปรมวิกา ดูสว่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๑๓

นายคฑาวุธ มอร์แกน
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กชายชิติพัทธ์ ผ่องใส

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กชายนิมิต ดะระสา
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๑๖

นางสาวพรไพลิน กดนอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๑๗

นางสาวมะปรางค์ เสาศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๑๘

นางสาวยุวรัตน์ ใจสุทธิ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๑๙

นางสาวสุจิตรา วังคีรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๒๐
นางสาวสุธิตา เจียนสระน้อย

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๒๑

นางสาวเนตรญา จันจินดา

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๒๒

นางสาวจารุวรรณ สืบจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๒๓

นายพรพิทักษ์ แผงสี
๑๑/๐๖/๒๕๕๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๒๔

นางสาวพัณณิตา พิมพ์อุบล
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๙๒๕

นายวรากร คำพิมูล
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๒๖

นางสาวสุตาภัทร พงษ์มา
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๒๗

นางสาวเอืองพร

้

สาราษี
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๒๘

นางสาวกาญจนา ปาตี
๑๒/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๒๙

นางสาวจุฑามณี พรมตอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๓๐
นางสาวมนทกานต์ นะคะสอน

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๓๑

นายวรพจน์ วงศ์แก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๓๒

นายโอภาวิทย์ จันพา

่

๐๘/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดคลองเจริญ  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงกฤษณา วิทยาดิลก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ ชัยพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงณัฐกมล ชูโชติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงกิตติยา เพราะสำเนียง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสกุลชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงฐิตาภา ดวงเดช
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงนรีการนต์ พรจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กชายนฤพล บุญคง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงพัชรา งามสง่า
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงวรรณา แก้วสุก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงศศิวิมล ชินสงคราม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงสุภัสสร คชเลิศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงจีราพร เถือนบุญมี

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงชนิตา ธัญญศิริ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๔๗ เด็กหญิงผ่องพรรณษา
เครือศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงวิไลพร แพทย์ไชยวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายสรรเพชญ ราชภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กหญิงหนานฟา จันทะมาศ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายจีรพัฒน์ กลินสอาด

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงปราณี ประมวลสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงปทมา มิงขวัญ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงพิมพ์จิตรา สุขรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงภัทรวดี มะปะเภา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๕๖

นางสุภิญญา พิศวง
๒๘/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายชัชวาล นิลปาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงชานิสา ชายเชิด
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงดวงฤทัย เชือรามัญ

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา วรรณสัมผัส

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๖๑

นางมยุรี ปญญาสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายวัศพล แสงสิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงเบญญาดา จันกัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๖๔
เด็กหญิงแก้วกัณฐิกา นกงาม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเปน วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา พุฒชงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเปน วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงนิธิดา สาคร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำเปน วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๖๗

นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านคลองนำเปน วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๖๘

นางสาวพัชวรรณ พลลำ
๒๙/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเปน วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายกฤติน โนนทิง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กหญิงจริยาภรณ์ ตังใจซือ

้ ่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงชนากานต์ พุทธินันทน์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงชลธิชา มณโฑ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พงศ์แพทย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายนพภุจ สุขกัญญา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงวรนิษฐา กำแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายวิษณุ กลินขจร

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงสุกฤตา จันทรประภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงสุธาวินี ขาวสบาย
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงสุนิดา แย้มบาล
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กหญิงอภิญญา เมธวัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงอรนิภา อุปภาค
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงเมธาวดี ถัมพาพงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายเวชพิสิฐ เปนะนาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงกนิษฐา ยมนา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายกฤษฎา ถัมพาพงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงชยานันต์ ชายเชิด
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เรียมทอง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายธีร์ธวัช สิงห์น้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายนวพล หวังผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายนันทนัท บุญเปรียม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายบุญลักษ์ ทองขำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงปทิตตา อยู่ในธรรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงปรียา สุขโข
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงปนอนงค์ สุภาพ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงพมลพร แสงสว่าง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กหญิงพวงผกา ภูมินา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายพสุธร ทองโปร่ง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายพัฒนวัฒน์ อินทร์ประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กชายภัทรพล สุขดวง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงภัทรสุดา บุญอาจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายมงคล สระทองจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายมาโนชญ์ พรประไพ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายรพีพัฒน์ โสภณนี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายสรยุทธ พูลสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงสุนิษา กลินขจร

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายสุพัฒช์ ปถพี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายสุวิทย์ ติลานนท์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงเกวรินทร์ ตังพัฒนาพร

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงเมธาพร ไม้ทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงกรรณ์ภิรมย์ พลศิลป

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา เงาภู่ทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กชายฐิติพนธ์ สินธุรส

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กชายณัฐพงศ์ กลมเกลียง

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กหญิงดารารัตน์ ช่อวิเชียร

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กชายนาวี ปานด้วง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กชายปกรณ์ มิสกร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงพรหมพร สุขโข

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงพัชรพร จิตชม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ฝกเพ็ชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายศุภกร บุญกมล

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงสุนิตา ติลานนท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กชายอภิชัย อินทร์เพชร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายอัษฏา รัตน์มูล

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีสุขา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงอินทิรา เพิมพูล

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กชายเดโช บุญเติม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กหญิงจิตติมนต์ สุภผล

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กหญิงจิรัชญา สุขสบาย

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงญาณิศา บุญโยประการ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายนันทวัฒ เอ้โทบุตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงนันทิศา ชองโฮ้

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กหญิงวราภรณ์ กะมุทา

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กหญิงอุมากร ศรีกระจ่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กชายนนท์วัฒน์ เอ้โทบุตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กชายพีรพัฒน์ กระทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงมณีนพรัตน์ แก้วเกษ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วเกษ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงอารดา แก้วเกษ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กหญิงอารยา แก้วเกษ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายไกรวิชญ์ ตอบกลาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กหญิงธันตา จันทร์แสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กชายวัฒนา ชำนาญเวช

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ รุนทจิต

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงสุคนธา พัฒนารัฐ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงหนึงฤดี

่

จาลอย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กชายจักริน วังศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายทองแท้ มันคง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายธนบัตร ราชฤทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงนภัสพร หงษ์บิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงนภาพร วรรณภักดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กชายปณิธิ พรานกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กชายปณณธร คุณผล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กหญิงพรทิพา คุณทวี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กหญิงพรพรรณ ปานแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กหญิงวรัญญา ธรรมเสถียร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กชายศิริโชค ฉัตรเงิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กชายสัจธรรม คามาวาส

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กหญิงสุกัญญา วรรณภักดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ แสนทะวงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงจิราพร แสนทะวงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กหญิงธีมาพร ชูศรีสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กหญิงวราภรณ์ เต่าทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงดอกรัก ศรีหาราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงปยนุช ทิมาริยกุล

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กชายไกรวิชญ์ ห่วงทรัพย์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กหญิงกุลจิรา มิตรเพือนบ้าน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงจีรณา งามละออ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงจุฑามณี งามละออ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงภัณฑิรา สนสร้อย

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงสาวินี บริบูรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงสุธาสิณี พวงมาลัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงสุพรรษา มีปอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงกนกพร วัตมูล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร พลเสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายจรัล นันทจุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กชายธนาชัย ทิมาริยกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายธวัชชัย มาลัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กชายธีลภัส แซ่เจ็ง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กหญิงอุดมพร ศักดิเมือง

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เจนดง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กหญิงจิรภิญญา มีสวาทนอก

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กหญิงนฤมล ประกิจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายยศกร จันทร์ศรีเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กชายสุเพชร พันรานุ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดวงจิตต์เจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กชายธนพล นาโควงค์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กชายธนากร สุขโข

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กชายบุญชู กองจินดา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กชายปยพงษ์ แซ่ซิม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายปุณยวีร์ เจริญสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กชายพนมกร สร้อยแสง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กชายพานทอง จิตต์ใส

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กชายภิญโญ ชมภูพวง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กหญิงรุ่งไพลิน โลหะศาสตร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กชายวิศรุต อารักขา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กชายวีรภัทร บุญชู

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กหญิงกฤษณา กองจินดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โลหะศาสตร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายกำชัย ใจคง

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กหญิงจิรดา ตังจิตร

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กหญิงบุษกร จิตรสว่าง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๐๓
เด็กหญิงปภาณิน เจริญสุข

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๐๔
เด็กหญิงรสิตา อุดมผล

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ ประจง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงวรรณภา สีสม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงเกศรินทร์ แซ่สง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๐๘
นายยุทธศักดิ

์

กวีรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กชายกฤษณะ คล้ายคลึงวงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กหญิงกันตา สังคมาตย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กหญิงกุศลิน ชามัง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล สายสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กหญิงจีรนาฏ ประชุมชน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ชนะกาญจน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายธนัช รือเรือง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กชายธนัช เบ็ญจวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงธัญธร วิสุขะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงนิลลณี ปญญาทิพย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงนิศามณี ไข่แก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กหญิงปนปนัทธ์ แสงน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กหญิงพรกนก พรตเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เฉลียว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายวงศกร แสงรอด
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายวิวรรธน์ เพชรรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายวุฒิกฤษฎ์ ถนอมจิตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงศวิตา คำหาญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงศศิธร กิจกังวล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

เนืองทองหลาง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กชายอลงกรณ์ โพธิจันทร์

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กชายอัครเดช สุขขี

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กชายปาณรวิชญ์ สุขมงคลรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กชายธนกฤต แสงอยู่
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กชายพัสกร ทิงแสน

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กชายทินภัทร จันทร์เจริญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กชายสิทธิพล เลือมใส

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายคุณภัทร เขียวอ่อน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

เวชประสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายคณิศร กลินขจร

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กชายณัฐนริศ ดิษจำรัส
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนเกิด

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กชายจิรภัทร โพธิเล็ก

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กชายรามิล มลิผล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กชายกิตติภัทร สรรเสริญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงศุภนิดา สุวรรณเตมีย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กหญิงอรปรียา กระจ่างเจนกิจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงณัฐรัชต์ จำปาทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กหญิงนรีกานต์ ริมราง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กหญิงวรกมล
ชำนิประดิษฐการ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กหญิงรังสิมา สุธรรมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๕๐
เด็กหญิงกฤติมา สุวรรณนอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงนงนภัส เซ่งฮวด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กหญิงสุภัทรา อัมพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงเจตนิพิฐ สุรนันท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายสุรเชษฎ์ บุญคู่
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายชัยพัทธ์ สิลาผ่อง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กชายชนะชัย แช่มช้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๕๗
เด็กชายณัศชปงกานต์

เธียรกุศล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ทรัพย์สิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กชายถิรวัฒน์ มโนธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๖๐
เด็กชายธนกฤต ไชยริปู

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กชายกมลกฤต บังเกิด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายมาวิน ใจสุทธิ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กชายปณัฐชัย อร่ามรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงนฤมล สองพีน้อง

่

๓/๒๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงญาณิศา ฉัตรธนโชติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงฌาณมาศ ไม่หวัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงธนาภา วัฒนกุญชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๖๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เหล่าอินทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี เฉลิมลาภ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กหญิงณภัทร

พาณิชวิริยาภรณ์
๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงสุจิณณา พ่วงใจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงปทุมวรรณ บริสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงสุรางคนา มิตรผักแว่น
๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กชายอภิวิชญ์ บุญสอน
๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กชายธนพิชญ์ วรรณเวช
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายเจษฎาพันธ์ จริตงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กชายนภัส ชูพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กชายบรรพต หัตถแพทย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กชายธีรวัฒน์ สาระสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กชายนัทธกาล พลอาจ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กชายชุติพันธุ์ แสงน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงอนุธิดา พวงกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กชายจักรพงษ์ ยิมพราย

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายกันตศักดิ

์

สงจินดา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กชายสรวิศ สองพีน้อง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายอิทธิกร นิสยันต์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กหญิงฑิตยา นวลจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กหญิงปาริมา มีพืชน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กหญิงชุติภา สุคนธพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กหญิงวิระวรรณ ศรีบุญธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงปวีณา เปยมวารี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กหญิงกวิสรา นิลอรรถ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กหญิงลักษิกา แสนสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กหญิงชลธิชา เฉลิมสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ กุลวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทร์สมบัติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์มณี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เพิมมงคล

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กชายธนพล สิงห์อุปถัมภ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กชายณัฐพล วาสิคาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กชายกฤษดา บุญลาภ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กชายเจษฎาพันธ์ จริตงาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กชายวิวัศน์ หงษ์ทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา ม้าจีน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา ไทยเดช

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กหญิงปภาดา สมพืน

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กหญิงภานุมาศ นุกูลกิจ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กหญิงสุนิสา ผดุงสัตย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กหญิงสุพิชชา ชำห้าน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงภัทรีญา พรตเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายประสพโชค ศรีประสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงณัชชา ยุทธวิชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ใจคง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงนรีรัตน์ นิลอรรถ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ทรัพย์ประเสริฐ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงวรัญญา กลมเกลียง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สุขเกษม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงชิษณุชา ปลาทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๒๐
เด็กหญิงสุพิชชา บำรุง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กหญิงพาฝน แก้วขุ่น

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงสุภัชชา เบ็ญจกิจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายกสิน ตรีมิตร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กชายจุฑาภัทร เจริญสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กชายณฐนน ผิวเกลียง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายบุณยกร วัฒฐานะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายลาภวัต อานามนารถ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายกิตติธัช จินวิเศษ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงสุกฤตา ใหญ่ชุก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กชายภาคิน สมบูรณ์จิตฤดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

อารีกูล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กชายธนากรณ์ จันทบ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายดำรงศักดิ

์

เฟองคณะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายพึงเพ็ชร์

่

อารีมิตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ กลางเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายสิทธิโชค วังคำแหง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายพัชรพล ชูรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายกฤตเมธ ตอนรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายภวัต แก้วขาว
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๕๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สวาฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงอณิมา ศิริประทุม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงรินรชา ผลิกาธิการ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงณัฐวดี ไวปญญา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงสุพัตตา ไชยวิศาล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ณ นคร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา พันธุ์มี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ ชินประยูร

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงจิราพัชร นิลใหม่
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงสุประวีณ์ เทียงตรง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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