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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๙,๒๕๔ คน ขาดสอบ ๑,๖๑๘ คน คงสอบ ๗,๖๓๖ คน สอบได้ ๔,๔๕๗ คน สอบตก ๓,๑๗๙ คน (๕๘.๓๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายขวัญอนันต์ สุขสุด

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายธนาธร วระสิงห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงปยนันท์ ไกรเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงจุไรรัตน์ บุญล้น

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงคีตภัทร วงศ์บุญหนัก

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายกฤษกร รัตตะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายภูวนัตถ์ นากเกิด

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายธนาวุฒิ สาระธรรม

๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายพิษณุพงษ์ วาปกะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ เนืองแนวน้อย

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายอรรถพล อิมผ่อง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสุวีรยา คุณสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงพรไพลิน บุญเปรียม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายณัฐภัทร โกศลวุฒิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายเจษฎา บุญยะศักดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงพิมพ์สุภา ผิวเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายภูริภัทร ภูรับ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายรัชชานนท์ แก้วงอก

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงธนัญญา แพรศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงศศิชา ก้านบัว

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงนัยนา ศรัทธาธรรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงนันทิยา ศรัทธาธรรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายภูมิวิชญ์ สุนทร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงชญิกา เตชะหงษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑ / ๑๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายประสพชัย คุณเจตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

บัวอุบล
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงญาดา สันติคุณาภรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงจิรัฏฐ์อร อัธยาศัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงวิรัลพัชร ทองทิพย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายธวัชชัย เสนเพ็ง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงศิรดา พรหมสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายนัทธพงศ์ บุศราคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงมัลลิกา แสนดวง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงบุศรารัตน์ แก้วม่วง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงจีรณา บุญเจียง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายพชรพล สุจินต์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายมนัสวิน ธงชัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายภัทรพล ขำนุ่ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงนันทิชา สุวรรณา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงประภากร แรตขาว

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงอัมพร ภูวิจิตรศิลป

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ธรรมเกษร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายธนพล ศรีทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายศิฐิพรรษ เวชการี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายบวรนาถ ใยสัมพันธ์พงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญโต

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงดารุณี ขันวิเศษ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงกชกร น้อยสมมิตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์เพ็ญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงสมฤดี ชำนาญชล

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายภูวดล แก้วแสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายภคนันท์ เกตุเวชสุริยา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงสิริปรียา สุขสมพร

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงวารุณี ค้าขาย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงพิสมัย มหาปาน

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงกานต์มณี เกตุมณี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายชัชวาลย์ ระรืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงธนภรณ์ อาจมุณี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายธนธัช ยิมศรี

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายธนธิป แพ่งสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทือเกาะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายปยวัฒน์ วิหกเหิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายทินวร ทิฆะสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายนฤเบศ โส๊ะหมาด

๑๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงนฤชล สมครอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายภูบดินธ์ ฉิมพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายเลิศวิชญ์ เรือนงาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายทักษ์ดนัย ประเสริฐสังข์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายธีรภัทร ศรีประเสริฐ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทาบุตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายเทียนชัย ชำนาญชล

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายนิติภูมิ พาวงษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายศุภวิชญ์ สบายรูป

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายสิทธิโชติ อมรรัตนายุทธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายวิวัฒน์ จักรวาฬนรสิงห์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายสันติ จุลเจริญดุลย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗ เด็กหญิงวรรณาลักษณ์
วุฒิกร

๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายกิตติธัช พลอยสิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายศิรเศรษฐ์ สิริกรนวคุณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงสุธินันท์ ประชุมวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายวีรภัทร กองปดชา

๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงวราภรณ์ นางาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓
นายรณกฤต ธรรมจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔
นางสาวโศจิรัตน์ คงเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕
นายพีระพัฒน์ รักษา

๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖
นายปุณณภพ เจริญสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗
นายณัฐวุฒิ อินธิแสง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘
นายภาสศทัศน์ ศิริมานะพงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙
นายอภิชาติ ลิธรรม

๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวเบญจมาศ เสมวิลัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑
นายทักษิณ วรศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายเกริกเกียรติ

์

ภามาตย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓
นางสาวจิดาภา บุญรังษี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔
นายสุธน สรณะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓ / ๑๒๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงธาริสา จันดา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖
นายจักรกฤษณ์ อตัญที

๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗
นายศรยุทธ์ กันทะวัง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘
นางสาวสุกฤตา สุนทราพงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙
นายธีรเมศร์ ธนาพงศ์บูลย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐
นางสาวณัฏฐ์ฐิณี บำบัดโศรก

๐๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑
นางสาววราภรณ์ สืบวงษ์รุ่ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒
นางสาวอาทิตยา เรืองเพ็ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓
นายธนวิชญ์ พวงกัน

๑๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔
นางสาวเกศินี ทองใบบน

๒๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕
นายนันทวัฒน์ นุชวงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖
นายศิริชัย ประเสริฐผล

๐๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗
นางสาวพัชรา บุญแย้ม

๐๗/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘
นายสหภาพ ปนะถา

๐๘/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙
นายธนกฤต เมธาวรากุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงวราพรรณ สำสารี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน วัดเกาะตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงพรศิริ ขอเพ่งกลาง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน วัดเกาะตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ภารวิชัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน วัดเกาะตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงณัชชา สาแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน วัดเกาะตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พวงทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน วัดเกาะตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายสุรพัศ เพิมพูล

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน วัดเกาะตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงสิรภัทร ศิริเย็น

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน วัดเกาะตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายคมสัน เจริญพร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน วัดเกาะตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายนวพล สุมังฆะเศษ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแรด วัดโปงแรด  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงภัทรวรรณ เรืองโรจน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแรด วัดโปงแรด  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายปกปอง บินซาเล็ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแรด วัดโปงแรด  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงพัชมณ จันทมาลี

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแรด วัดโปงแรด  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงโสภา คำประดิษฐ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแรด วัดโปงแรด  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงณัชชา ศรีแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแรด วัดโปงแรด  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔
นางสาวอพิญญา โพธิชัย

์

๐๒/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕
นายมานะชัย ศุขะพันธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖
นางสาวจินตนา สุขสำราญ

๒๖/๐๑/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงนวชล สรรพศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงชนานันท์ นาคฉิม

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙
นางสาวอังคณา ศิลปสมบูรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐
นางสาวสไบทอง ตีสถิตย์

๐๓/๐๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายอนุวัต ทรงชนะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายกริชเพชร ยงยุทธ

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓
นางสาวทิพวรรณ หาญปราบ

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายวีรพล ทองคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายศุภกร ปญญศิลป

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายสมโภชน์ เรือนน้อง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงจิราพรรณ เพชรดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ วรวงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงวันดี ปทุมเจริญวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายเริงฤทธิ

์

คำหล่าแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
บุตรดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายรังสิมันต์ นิยันตัง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงนวพร สุภาพักตร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงสุพัตรา ประยูรวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญเจริญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงรัตนา พันธุ์เวช

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงกานติมา ม้าจีน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘
นางสาววาสนา ปนดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙
นายรชต ประทุมชาติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายศุภณัฐ ไม้หอม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายกมลชัย แซ่โค้ว

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายกรวรรษ ชัยแสนสร้อย

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เจริญสรรพพืช

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงขจรศรี ขจรทรัพย์

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายคณาธิป ประสิทธิ

์

๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงชนิศา บุญญฐี

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงตรีนุช เชยกรีวงศ์

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายธนกฤต คุ้มทอง

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายธนภัทร ทิพมณีย์

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายธีรภัทร แสนโคตร

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายธเนศ เสียงลำ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงนฤมล บัวคำศรี

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงปฏิมา พรหมบุตร ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายพลพล จันทดี

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายพิชิตชัย ถุงเกตุแก้ว

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงพินัสดา แตงกวารัมย์ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายภูวดล ศรีประสม

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงรัชดาพร บุญตา

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงรัตกาล อาจภัคดี

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงศิรินันท์ เสนียดไธสง

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายสมชาย กันเนือง

่

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายสุขสันต์ งานสงวน ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายสุรนันท์ ทองลือ

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นวนเเย้ม ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายหัตถชัย หัตถกิจ

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายอตินันท์ อันทะหวา ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงอธิตยา สีขาว ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงอนามิกา แซ่ตัน

้

๑๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายอพิสิฐ ปดตาลาโพธิ

์

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายอภินันท์ ดีรักษา ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายอัครพล จินา

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายอิทธิ พิมพะปะตัง

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงเบญจพร มิงศุนย์

่

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงโสภิดา มุกดาสนิท

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายณัฐนนท์ สอนจ้อย

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงจริญญา ขอสืบ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงจิรฐา จันทมาลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายธีระพงศ์ เพร็ชนาค

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายเจษฎาพร จินดาวงษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พุ่มประสาท

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายสรยุทธ์ ใจสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ชินคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วกิติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายสหรัฐ การัมย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายพงศกร พัฒนแสง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายอภิรักษ์ สิงห์คราน

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายธวัชชัย พรหมศิริ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงอรวรรณ ฤทธิผล

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายวรุตย์ เรืองเดชา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายชาติชาย ขอชนะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงปนัดดา โพธิลเดา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เมืองงาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายรัชตะ เจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงเพชรรุ้ง เรียรัมย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงนันทกร วรรณศรีจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายเฉลิมชัย มาขน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายทินวัตร เอียมมี

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายนัท ถิด

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงกนกพร ตรีผล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงพรรณนิภา เจริญมี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา คณาภิบาล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงโดนัท แก้วขุนทด

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ม่วงศักดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงอินธุอร บรรเทิงใจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงนฤมล บำรุงชน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายบูรณ์พิภพ คืนดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงสุพิชฌา อยู่อุ่นพะเนา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงศิริรักษ์ ปดตาระโพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงสุชาดา อนันตศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทสิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงอาทิตยา มาลัยจิต

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงจารุภรณ์ สุนทรวงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงนวลนรา ศรีเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ชมจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงวรุณทิพย์ เมืองคำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงกานติมา วันยาว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงจารุวรรณ สิงห์คีรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงพัชราภา สุวรรณลมัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงเขมิกา กวางทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงนันทิมา สารสม

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงพวงชมพู จันทร์พร

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงตติยา นรากร

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุธิดา พลยงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายสืบสกุล รัตนทองคง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงกวินธิดา สมปรางค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงศิริวรรณ นันทเพชร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายนนทกร เดชศร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายสุรดิษ พิมพ์ทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงปนัดดา ชูสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงณฤทัย นาเมืองจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงสิราวรรณ ขุนปาน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงเกวลิน ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงจตุพร สาระเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงอรียา ทิพรส

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อัทโน

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงธนพร แซ่ตัง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงสุชาดา บัวกระโทก

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายแมน แมะหยาด

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายอำนาจ ทองเกษม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ พลยงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายบริสุทธิ

์

วงศ์รัตนทิกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายเจษฎา เส็นหละ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายธนศิลป สิงห์ประโคน

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ พันธุ์หอ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายชัยชนะ จันทร์ขวัญเจ้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายมานิตย์ กิมศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงอธิยา ขันแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘
นางสาวอังคณา สมร่าง

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายกิตติธัช โสบรรเทา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงโยษิตา ประกอบรักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงอรุณี ชนะมูล

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงนิภาพร ศรีโพนทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายสนธิ แถลงศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายปภาวิชญ์ คุ้มพาล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ รัตนวิจิตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงเมธาพร เทียงแท้

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายชาลี มามาตย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงนุชนาฏ บุญประเสริฐ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงจีรณา โมราแสง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงสาริศา หงษ์เจือ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายเสกศิษย์ เด่นเวหา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายชนะชัย จุฬมุสิก

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายสรกฤษ วงเวียน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ดาชัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายพิชชากร บุญศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายพลพล

ศิริวัฒธนะตระกูล
๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายพันธิตร เชือนเชือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงชุติมา ถนอมรัตนกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ วิเศษฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชุมศร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงสุวดี เฒ่าสีสุราช

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายวสันต์ แซ่เห่า

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายปรมินทร์ ปุงปุน

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายอดิศัย นิจสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายนภัส ทัสสะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายประพัฒน์ พงษ์ศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายอนุวัตร อิทธิธนากร

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายธนานพ เฉลิมพงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงโสภิตนภา พิมเครือ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงมาริษา สีสดใส

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายปุณณัตถ์ เต่าดำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายธน คำรอด

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงอัฐภิญญา แสงสุวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โชติรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายอิสระ มีปน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายทักษ์ดนัย จันเกิด

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายวงค์วริษ ตังศิริเจริญ

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายสันติ คลับคล้าย

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงเมธาวี นาดำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงพีระยา ทองนพคุณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ศรีภิรมย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงณัฐชา มิงมณี

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายพงศกร หาสนะการ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายไท้อี เฉิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงนำเพชร ศิลา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงแพรวรุ่ง แสนมะโน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงกิงเก้า

่

ไวสูงเนิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ตรีสัตยานุกูล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ อุทัยวัณณ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายพรหมพล โภคธรรม

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงธัญวรัตม์ เดิมสมบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงวิภารดี สถิตวิภารวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงญาติกา โกศลานันท์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายวิสิษฐ แจ้งจิตต์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายจิรเดช นิลปาน

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงวิภานันท์ สุขล้วนวัฒนา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายภูผา สุขมงคลรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงสิริขวัญ กรุณา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงกิตติวรา ถังไชย

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงธิตยา สุขคง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายอนันดา บุญศร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายณัฐภณ พงษากิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงสุกัญญา แซ่ว่า

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงจีรวรรณ ลอยล่อง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปยะธรรมวุฒิกุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงนฤมล คีรีชล

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายประกฤษฎิ

์

บุดดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายสุริยะ ธรรมวิริยะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงอธิชา กุณฑลสินธี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงอรสินี ศรีสุรักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงพีรดา ดวงเดช

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ศรีไพล

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงกิตติยา สุภาพ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายภูวนาถ วัฒนา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงกัลยวีร์ อาสนสุวรรณดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายอดิเรก ชัชวัล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงปรณัท ยานปญญา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙ เด็กชายโชคตระการณ์
มรรคหิรัญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายอานนท์ ปดติทาโน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายวศิน กินนร

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายณัฐพล นาควงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายสุวิช อุ่นทรัพย์คงอยู่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงจิตรลดา ตาหน่วย

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายฤทธิชัย ปาปกโข

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเปยม

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงศศิธร ดีพืน

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงชลกานต์ แสงจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายธนภัทร์ จิตตระการ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายไกรวิชญ์ ประหยัดทรัพย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงอรฤดี นฤมล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงพรนภา แซ่คู

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายเกรียงสิทธิ

์

คงสวน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงสุชาวดี ชัยเสน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงอาเจนตา ธารไพศาลสมุทร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายสิทธา เทพวรสุข

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงปภาวรินท์ ชมชัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงจิราทิพย์ ปยโกศลสุวรรณ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายวรพงษ์ ปริมผล

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ เรียมทอง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงศศิประภา หสะยานนท์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓ เด็กหญิงกันยาลักษณ์
ธรรมเจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายวงศ์วุฒิ บุญจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ รัตนสุวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงสิลันตา ยุทธวิชัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงศศิกานต์ กฤษณา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายไอศวรรย์ ศิริมงคล

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีชูรส

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายปฏิภัทรพงษ์ นาครินทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงสรินดา

ตระกูลพุทธรักษา ๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงศุภมาส แพทย์ศาสตร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีดาพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงธิติมา ศิริสุวรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายธนาดุล ไชยราช

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงนำเพชร เฉียบแหลม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายพีรพัฒน์ เกตุเวชสุริยา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ โสภาธิวงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ แสนธิ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงนาโอมี อสิวาจู

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงชนากานต์ ศรีอนันต์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายณัฐชนน ทองจินดา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงอินทิรา อุปนันท์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายธีรพงศ์ ชายหาด

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงชฎาพร ศิริโสภากุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงสาวิตรี จงอุทัยไพศาล

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงทิพยรัตน์ เข้มพิม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงศศิวิมล จันทเขต

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ขุนราช

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายอริยธัช ทัตราคม

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายธนภัทร พวงบุญชู

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายพีรวัต ศุภนันทิ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ เมยประโคน

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงวลัยพรรณ เจริญทรัพย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายวัชรินทร์ จันทศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงชลินธร วงษา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายภัทรสิน แสงสง่า

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์รักษ์พานิช

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงเปมิกา เพ่งจิตต์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายวชิรวิทย์ สุระนันท์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงเขมจิรา เสมี

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงศุภพร ศรีโสภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓
นายณัฐกานต์ มิไกรราช

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายธนัทธรณ์ โอภาษี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕
นายภัทระ พุทธเสน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายบุรินทร์ ปดตานัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ เปรมตระกูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงบุษยา ใจสุทธิ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายรุ่งเกียรติ เจตกสิกรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายธนเชษฐ์ บุญตรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายทัศนัย ดวงจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงพิชญาภา แก้วพินึก

๒/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใหม่

ใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงนภษร พรประสิทธิ

์

๑/๕/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใหม่

ใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงกฤติยาณี ประณต

๕/๑๐/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใหม่

ใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายภูวนาท กิจสุขกาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใหม่

ใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายเอกพิชัย ศรีรัตนโชติชัย

๑๘/๙/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใหม่

ใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงกฤษติยา สาวเสม

๗/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใหม่

ใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีวโรบล

๖/๑๐/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใหม่

ใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายณัฐวัสส์ อยู่ในสุข

๓/๐๘/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใหม่

ใหม่  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายเจริญทรัพย์ แจ่มเพ็ญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายธนธรณ์ บัวทองจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงจินตหรา ถนอมวัฒน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงนันทนา เวศยา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงนิติยา อรรถประจง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงภัคจิรา ศรีวิลัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายณัฐดนัย ศรีประเสริฐ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงมณฑิรา ศรีสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงลดาภรณ์ นาคสกุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ชัยพัส

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายวุฒิเดช บัวลอย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายฐิรวัฒน์ รัตนสร้อย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายนนทวัฒน์ ประกอบวัฒน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงบงกช เจริญภักดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงนิธิมา อยู่สุขศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายนิธิภูมิ พึงแพร

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายณัทกฤช วิรุญจิตร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายยศพัทธ์ โพธิพัฒน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายพีรธัช บุญประคอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงวรวรรณ วิเศษ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงณิชนันท์ ชำนาญกิจ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงวรัญญา บรรจงการ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เขมะบาล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายธนภัทร์ สงเคราะห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายณภัทร ชวลิต

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายรพีพัฒน์ เทียงแท้

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงอภิชญา สร้อยสน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงรสิตา เนินไชย

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงชนาภรณ์ สุภโรจน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายศรัณย์พงศ์ โพธิถาวร

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายต้นหนาว น่วมไม้

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงฉัตรพร อ่อนสาคร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงกมลชนก อารามรักษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายธนากร ศุภพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงวีนัส นิลประพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายกรปภินวิทย์ พาลึก

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายพสิษฐ์ กลางประพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายศุภชัย อุตตะโมทย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงจันทร์ธิรา คงสวน

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงกรกนก รัตนวรสุทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงกิรณา ภูเวียง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายวงศธร ชูภักดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายกฤษมงคล นุ่มก่วน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงปญจวรรณ์ กติกา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงชวัลธร ปนแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

บัวชุมสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายบัลลังค์ เบ็ญจมาศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยุติธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายพันธ์วิทย์ นาสวน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงทรงอัปสร สุขสำราญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงสุวพัชร พูลพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงศิริพร แพ่งจันทึก

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ แพ่งจันทึก

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงณัชชานันท์ พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงสุภาวดี พลละคร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงพิมพ์ลดา อภิยศเจริญรัฐ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายธนาพัฒน์ พลงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายธนดล ลำภูพวง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายอภิรักษ์ นัทธี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายอนุรักษ์ สีดาจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายภาคภูมิ พัฒนาวรรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายวชิร แก้วเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงกชนันท์ เอียดทวน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ซ่อนกลิน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายธนาคาร จันทรเกลา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายศราวุธ คำคูณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖ เด็กหญิงอรอิงคกาญต์
ฉวีวรรณ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงณัชชา เจริญรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงดวงกมล ปนะถานัง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายวัฒนา รักตสันติ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายไพศาล มยัทโช

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงปวริศา บรรเทิง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายวศิน เกตุโสระ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายพัชรพล อินทร์ตา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายตะวัน ศรีฟา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายณัฐชนน ศรีสงคราม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายชยานันต์ ฉลองธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายสาริศ กิมศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายยศวัจน์ ศัลยกะลิน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงปาณิสรา มณีรัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงณิชาภา คณาภิบาล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงกุลธินันท์ สร้อยศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงฐาปนีย์ เพ็ชรรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงธนพร ประทุมวาล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงธนัชชา อัมภผล

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายปฐมพงษ์ เชิดชู

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายสหรัฐ เอียมยิม

่ ้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายพงศธร นิยมผล

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายบรรณวิชญ์ วงษ์กำปน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายวรพล สังเกตุ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายประดิพัทธ์ พงษ์เพชร

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงธัญวรัตน์ นำเขียว

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงจันทัปปภา ภูเอียม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงปยะธิดา อินสำอางค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงกฤษณา สุวรรณเวช

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๕ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงศิวิมล สุกกลัด

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิทธิพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงพิมลภา พลเคน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายอนุวิท ผาชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายธนบดี ปรียานนท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงณัฐสุดา ธิรงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงนริศรา ริผล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายณัฐภัทร มาลัยทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายหัฏฐกร นาคสกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายนันทวัฒน์ โกมลฐิติกานต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงผกามาศ มูลทองแสง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงดารุณี ตาหน่วย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงสุชานุช ธวัชศักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงพุทธชาติ จิตรแจ้ง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายศุภโชค นึกชนะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายวสุธร ริมผา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายปฏิพล ฉายาวิเศษพล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงปุญยวีร์ สุภาวกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงเจนจิรา ไพรบึง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายเตชินท์ เจตศรีบำรุง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายวชิรวิต ไชยเผือก

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายสุทิวัส ตันยศนนท์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายวิวัฒน์ชัย โชคกุลศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงอารียา เฉลิมชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายกฤษณพล หอมนิตย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายอนุชา กองจินดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายณฐพัฒน์ พัตบุญมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยเจริญศิลป

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายธนกร ประทุมมาลย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายนิภัทร์ เรืองจรูญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายณัฏฐวัธน์ ศิริธนะอุดม

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายธีราทร จันทรธาดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายธนชาต หมดภัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายกิตติพรรณ จันทร์ทิพย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายจักรพันธ์ สุทธนาชัยนันต์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายจิรพัฒน์ เขาจารี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ทรัพย์จันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายณัฐพันธ์ ทรัพย์จันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายปุณณวิช แก้วขาว

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายพงษ์รักษ์ สังข์สุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายรัฐนันท์ ชลพัต

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายศุภณัฐ ทิพมนฑา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศักดิหงษ์

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายอัมรินทร์ สีทน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายอุดมศักดิ

์

แผนพิมาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงคิฌเนต พงษ์ตุ่น

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงฐิติพร พึงสุข

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงฐิติวรดา พันธ์งาม

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงแพรวา สายทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงมุฑิตา ภูเมฆ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงเมทินี ภาษี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงลักษมณ แฉล้มศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงวรรณภา กิงไธสง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงสุวิมล มีมาก

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงอรวรรณ บุรภักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงอำพา โอภาชาติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายกฤตภาส ยอดสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายกฤษฎา ธรรมจริยา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายพงศธร ชวดสุวรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายพิพัฒน์ บรรเทาวงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายพีรพัฒน์ อภิญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายวรพจน์ ประมวลรัตน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายศุภโชค เพิมพูล

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายสุรเดช บวงขุนทด

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ปดทุกข์ภัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายอภินันท์ สุกพันธ์ดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายอัครชัย ธัญญะชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงชนิกานต์ รุ่งลอย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงสิวาลัย นาสวน

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายกรธนัส

จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายเกษมพันธุ์ ชมชืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายชยพัทธ์ ชาญสูงเนิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายธันวา พุทธศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายธรากร ถำพาพงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

พวงนะที
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงชาลิสา เพ็ชร์แสง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ เอียมสำอางค์

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงดวงนภา คำศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายภาณุพงศ์ พรมเรือง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔ เด็กหญิง ด.ญ.เปรมจิต
รัตนาคะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕ เด็กหญิงภรณ์ไพพรรณ
ทิพย์ชาญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงลลิตา มหันตะวารี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงวราภรณ์ จินดาฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงวรินรำไพ เนินไชย

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงสุพรรษา กิจอุดม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงอภิชญา ขันประทุม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงอรณิช ไชยศิริโชติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายกฤษณกันท์ หนุ่มภูเขียว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นะราช
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายธนกฤต แก้วอินทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายธีรวัฒน์ เอียมสำอางค์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายบริวัฒน์ แซ่เตียว

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายปรเมศร์ สามสี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายปณณธร แก้วแกมกาญจน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายสิริเชษฐ์ แก้วทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายอรรถพล กันหาสียา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงกัญญาภัทร จ้อยเจริญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงฐาวิกา โพธิทอง

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ พุกามาต

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงณัฎฐกานต์ เอกธนาสรณ์สิริ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงธัญชนก สุภาผล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงปยาภรณ์ วัฒนา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงพรนัชชา อินสำอางค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีอินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จิตร์สนอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายทศพร ขันเคน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายธนธรณ์ อุ้มแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายธนภัทร วนจารี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ สองศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายประเสริฐชัย ตันติรัตนกุลชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงชมพูนูช ปลูกอ้อม

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงธนันธรณ์ ธนหล้า

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงปณิดา ลาเสือ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงพิมสิริ มังคะลัง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงรุจิรา ยิงสุข

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงวิสสุตา บุญมา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ สอนน้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงสุภัสสรา กระวิน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายกันตินันท์ ภูเลือน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายกิตติธัช โกยทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายจิตพล รัตนกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายฐิตินนท์ บุญชม

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายฑิฆัมพร สุขาภรณ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายบุณยกร ร่วมมงคล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายพัชรพล ปราบไพริน

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายภานุพงศ์ กังวาล

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายวรชัย ปนะถา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

สายคำเกตุ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายอภิรักษ์ สารบรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงจันจิรา กองทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ปะสังคะเต

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงชมพูนุท รักวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงธารนำ แกกสันเทียะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงบุศกรณ์ ปุริมาตา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงปฏิญญา โชติสนิท

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงวรกานต์ ศรีสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงศศิญา เฉยพลกลาง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงสสิธร ธรรมคงทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงอาทิตยา พวงยีสุ่น

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายทินกร พอกพูนดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายภพธร สำเภา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายยุทธนา เพชรประดิษฐ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายวิชชากร ศรีเมือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายสยามรัฐ บัวเจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายสิทธิชัย เบญชีพ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงกรวรรณ ใจจง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงกฤติยา ราษฎร์อาศัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงธนกร วรรณรังษี

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงนฤสรณ์ แสนนาม

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงปพิชญา คงไทย

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงปุณนภา กิจไธสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงพลอยชมพู ขาวจ้อย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงภัณฑิรา บัวบาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ พันธ์เลิศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงสุมัตตา ดวงดาว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงอิสริยา ศีลรักษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายคุณากร ทานุเมาะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายเชิดตระกูล ทนันไชย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายณุดนัย ปนะถา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายภานุวัฒน์ จินดาวงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายมนัส สุวาที

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายอภิรักษ์ เทพบุรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงกุลจิรา ตันติกิตต์เจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงกุลธิดา พลศิริ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงจิตรลดา กุลวงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงสุภัสสร ยมไธสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพัชรพร วงษ์หงษ์สา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายธนภัทร สุริยะรังษี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายปฐมพงศ์ กาญจนวัฒนกิจ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายภัทรพงษ์ วัฒนชัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายระพีพัฒน์ แสงอรุณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายวีรพงษ์ สุขหวัง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เพ็งสุวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงพิราวรรณ อ้อมสูงเนิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงสุรีฉาย แสงประเสิรฐ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงกัญญาภัค มีมาก

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายฐิติ วงศ์ทองเหลือ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายแทนอาทร จิตรมันเพียร

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงณัฐสุดา ศรีณวงศ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงนลินรัตน์ งามขำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงสุวพิชชา ทึนรถ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายกิตติธัช จุปะมะนัย

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายไชยา อากานิต

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายภัทรพงศ์ ดาจักร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายวรันต์พงษ์ สร้างบุญมา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงมนธิตา ผลทวี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงสุทัตตา ธรรมเกษร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงจิรัสยา ส่งแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กระจ่าง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา คัชณากร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงบุษยมาส ถาวรอุปกรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงสุจิตรา หงษ์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงอรปรียา แก้วอยู่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายณัฐชา นาจันอ่อน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายพงศกร มันยืน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

สันตะพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายณัฏฐดนัย ศรีศัมภุวงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายวีรพงศ์ อินปอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

แว่นแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงเกียรติสุดา ศรีม่วง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายนนทวัฒน์ โพธิแสงดา

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายอิทธิพล ดุละลัมพะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงจิราพร อุ่นเกิด

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงณัฏฐณิฌา เล็กชะอุ่ม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงปภาวี ตันเจริญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายณัฐพล บุญจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายธีรนัย เนินหาด

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายวิชิต ชีพสมุทร

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายสันติสุข นาคาธร

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายวทัญู ทองรักษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายดุลยวัติ กิจพิบูลย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายธนพล วิทยม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายวรพล ครุปติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงสุธีรา สิทธิศร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายชัยชาญ แก่นสิงห์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายธนิตพงศ์ ปะติทานะโต

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายนนทัช บุญพงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายวชิรวิทย์ พันธศร

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงทิพวรรณ เกษมปาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕
นางสาวศศิรา นุเกิด

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงปนัดดา แก้วภูบาล

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายเจษฎา กาเมืองลือ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เล็บวงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายณัฐิพงษ์ สิตาธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายธงศักดิ

์

จินดาฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อ้อไสว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงชุติมา สุขสมพร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ อุทัยรัศมี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงนลินรัตน์ ชูโฉม

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕
นางสาวปนัดดา ชอบใจ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖
นางสาวรจนา ปนะกาตาโพธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗
นางสาวจิราวรรณ พันธ์ยาง

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘
นายคฑาวุฒิ ระวังกาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙
นางสาวธฤตวัน ยังโหมด

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐
นางสาวมยุริน ชาวรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑
นางสาวศรุตา พรอันประเสริฐ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒
นางสาวศิวพร โคนชัยภูมิ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายศุทธนนท์ ขวัญใจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงชลธิชา บุญเกิด

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายกรรชัย สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงศิรดา แสนพวง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงยุพดี เปรมจิตชืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายธีรเมธ สอนเครือ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงเภาลีน่า พงษ์ประยูร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายเธียรวิชญ์ เฉลยพจน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงพัชราภา สุขเกษม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงนภษร ใบโพธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงศุภศิริ ใจสุทธิ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงประภัสสร พูลเจริญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายจตุพร พูลเจริญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงวรวรรณ สถานดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงภัสราภรณ์ ปณฑะวรพันธุ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงณัฏฐนิช มาอินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงกัญจน์อมล เกตุเทศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายบูรพา ผลพืช

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายทรงพล วงศ์ษา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายณรงค์รัชช์ โพธิพิทักษ์

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายรัชชานนท์ พลอาจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงชาลิสา รักษาศีล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายภาคิน ลิมวดี

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงฐิตาพร เสนาสุธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายชยพัฒน์ ลาภวิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายภูมิ สิทธิมาลัยรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายจิรวัฒน์ พรรคอนันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายณปภัช นิลมาศ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงพรหมพักตร์ ผดุงพินิจกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงชัชมณฑ์ สิทธิสารภาณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงบัวชมภู สุขทังวงษ์

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงณภัทร ภูมิภักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงนำเพชร กุดกุง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงกชพร ชีพชอบธรรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงเกตุวดี เรืองรังษี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิศร

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงณัฐพัชร์ พลอยเลิศบวร

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายพิสิษฐ์ คงศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายปรัชญา ปานทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงกมลพรรณ ประทุมวงศ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงมีนา เพชรแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงกันธิชา ประสานศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายธีราทร ผลอำพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายแดนเนียล ฮอดก์คินสัน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงณิชนันธน์ บุญชู

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงนพรัตน์ อุ้มสิน

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงสรยา สุขจิตต์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายพศิน คงรอด

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงกชกร บุญเฉลียว

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายนพอนนต์ ดวงจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงมนัสวี

ลิมปสภาพกสิผล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายธันญธรณ์ สิทธิชาญชัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงรชยา รืนภิรมย์

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงวนัสนันท์ ศรีบดินทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงรัตนนาวี สุขเกษม

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายวัจน์กริช ฉัตรมณีนพกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายอติวิชญ์ ทัพพ์พฤกษ์ศรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายกฤตธนรัชต์ จินายนเจริญสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายภานุพงษ์ จันทอง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ไม้ทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายปรเมศวร์ รัศมี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายพันธ์ภพ จุไรพันธ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายเขมทัต ศิริเจริญธรรม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายคทาทอง วิเศษรจนา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายกษิดิศ ภัทรศิลสุนทร

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายปุณยวัจน์ สราภิรมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายณัฐพงษ์ เบญจวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายคชภัค เขียวขจี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงกัลยกร จิตตรากูล

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายกิตติภูมิ อินทร์รักษา

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายปรัษภ์ วิมลโนช

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ลอยรัตน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายนนทภัทร ต่อทรัพย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖
นางสาวสุวิมล คำเจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงโชติกา วารี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายจิณณธรรม สุยะตุ่น

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายเจษฎากร เจียงวงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายสรอรรถ ประวัติวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงพัญพษา วุฒิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายอนพัช บุญพิทักษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายอธิชนัน จันทมิตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงกวินธิดา สอนกระโทก

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชิดชูศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงสิราวรรณ แพทย์นุสนธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายสถิตย์ คติพจน์บำเพ็ญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายกิมเจริญ กุมพล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงพิชญ์ศุภางค์ นาเมืองรักษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐
นายอารัญ เมตตา

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายนวพล ทินภูมิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงนวพรรษ บรรจง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายธนินท์วุฒิ ร่วมโพธิรี

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายธนสิทธิ

์

ตันติสัตยกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายธนกรณ์ วาโน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายธีรดนย์ ผลศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายธนกร พรมพล

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ พิมมาศ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายชวนากร นุงกระโทก

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ชาญสินธุ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงวริศรา เมธีผาติกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ ตังกิจสกุล

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓
นางสาวศิริเพชร มณีอินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔
นายสุริยา ศรีพล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕
นางสาวธนพร สุขจิตต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖
นายธนาคาร จิตรการ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗
นายพิชุตม์ ประวัติเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘
นายพุฒิพันธุ์ กีรติเพชรงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙
นายกิตติภัฎ พลอยประไพร

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐
นายฉัตรพิชัย วัฒนะ

๑๕/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑
นายนัฐพล พรมอินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒
นางปุณณดา รสฟุง

๑๓/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓
นายวิรัติ กฤษดำ

๒๙/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔
นายวิษณุ เชือแก้ว

้

๒๕/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๕ / ๑๒๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕
นายอเนก ยินสูตร

๑๒/๑๒/๒๕๐๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖
นายวิชิต จักรวาฬนรสิงห์ ๙/๑๐/๒๕๐๔ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗
นายพนม คำเพ็ชร

๕/๑๒/๒๕๐๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘
นายชวน นาตัน

๒๓/๑/๒๕๐๘
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙
นายเจริญ ภูสมนา

๒๕/๑/๒๕๐๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐
นายอดูน คล้ายสมบุญ

๑๔/๔/๒๕๐๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑
นายแสน เฟองฟู

๑๘/๔/๒๕๐๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒
นายอภิชา วงษ์ปรีชา

๒๐/๑๐/๒๕๐๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓
นายกิตติศักดิ

์

ปยะวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔
นายอภิชิต กอบกิจวัฒนา

๒๒/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕
นายบรรจง โพธิเจริญ

์

๑๙/๒/๒๕๑๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖
นายสมพร ท่าหิน

๒๖/๕/๒๕๑๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗
นายชานนท์ กรอบรูป

๒๐/๓/๒๕๑๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘
นายพรชัย โตคงเมือง ๖/๔/๒๕๑๓ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙
นายนภดล ประสมรัตน์

๒๘/๔/๒๕๑๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐
นายอำนาจ ศรีสระ

๒๔/๕/๒๕๑๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑
นายกัมพล ก้องเวหน

๑๘/๑/๒๕๑๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒
นายอัชญา สุวรรณชาติ

๑๒/๒/๒๕๑๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓
นายฤทัย มะวัน ๗/๒/๒๕๑๔ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔
นายธวัช ภูผาลี

๑๙/๘/๒๕๑๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕
นายสุรัชชัย กลินจันทร์หอม

่

๑๘/๘/๒๕๑๘
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖
นายภาคภูมิ พรมสร ๔/๙/๒๕๑๖ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗
นายกิตติพงศ์ ธงชัย

๒๐/๑/๒๕๑๘
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘
นายสมชาติ ชมชืน

่

๑๑/๒/๒๕๑๘
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙
นายแดนไทย พิมบูลย์ ๙/๖/๒๕๑๘ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐
นายสุชาติ พงค์สุข

๑๐/๗/๒๕๑๘
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑
นายเด่น เซียวเจริญ

๒๕/๗/๒๕๑๘
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒
นายวิษณุ พุ่มประพาฬ

๒๕/๒/๒๕๑๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓
นายพรชัย สุพรรณวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔
นายธราพงษ์ นุวงศ์ ๑/๑/๒๕๒๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕
นายอิทธิกร พนมผา ๑๐/๑/๒๕๒๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖
นายศราวุธ ไกรบำรุง

๒๓/๓/๒๕๒๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗
นายละมัย เงินเต็ม ๑๐/๘/๒๕๒๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘
นายวรกิตติ

์

ปจวร
๕/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙
นายธนากร รุ่งจิรเดชากุล

๒๕/๓/๒๕๒๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐
นายจอม ฉัตรบุบผา

๑๐/๖/๒๕๒๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑
นายศราวุธ บุญธรรม

๒๗/๔/๒๕๒๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒
นายกำพล มากพงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓
นายวันวิวัฒน์ มงคลสุข

๑๒/๑/๒๕๒๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔
นายสันติ พระนคร

๒๖/๑/๒๕๒๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕
นายวิชัย พงษ์อนันต์

๒๙/๑/๒๕๒๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖
นายอดิศร วิสุทธิ ๓/๓/๒๕๒๒ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗
นายประเสริฐ ธานี

๒๘/๓/๒๕๒๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘
นายยงยุทธ แช่มช้อย

๑๖/๔/๒๕๒๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙
นายณรงค์ ชินราช

๑๘/๗/๒๕๒๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐
นายคมสัน สุวรรณ

๑๐/๙/๒๕๒๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑
นายกฤษณะ ระโหฐาน

๑/๑๐/๒๕๒๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒
นายเสน่ห์ สุขยงค์

๓๐/๑/๒๕๒๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓
นายกฤติภาส รักสนิท

๒๕/๔/๒๕๒๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔
นายอำไพ ดอนเหลือม

่

๒๐/๕/๒๕๒๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕
นายอมร คารักษ์

๒๑/๗/๒๕๒๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖
นายชัยยศ นามวงศ์

๒/๑๐/๒๕๒๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗
นายอุทัย หมืนทอง

่

๘/๑๒/๒๕๒๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘
นายปอม นำพลอย ๓/๓/๒๕๒๔ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙
นายจรัญ ชลสินธ์ ๗/๕/๒๕๒๔ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐
นายธวัชชัย แพทย์รังษี

๑๘/๘/๒๕๒๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑
นายสุวิทย์ ผลสมบัติ

๑๑/๙/๒๕๒๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒
นายชิโนรส รักสัตย์

๑๑/๙/๒๕๒๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓
นายระวิน หอมหวน

๒๒/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔
นายพราหมณ์ ชีพสมุทร

๒๖/๗/๒๕๒๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕
นายชำนิ กลินเจริญ

่

๓๑/๗/๒๕๒๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖
นายวิโรจน์ ประหยัดการ

๒๗/๗/๒๕๒๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗
นายพลอย โพธิรุ่ง

์

๑๕/๙/๒๕๒๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘
นายนิวัติ เมตตา

๑๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙
นายสวัสดิ

์

แท่งทอง ๒/๓/๒๕๒๕ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐
นายวสรรค์ อุตมะ

๑๓/๓/๒๕๒๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑
นายไพโรจน์ เหรียญทอง

๒๗/๔/๒๕๒๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒
นายนำพล ศรีสารากร

๑๘/๕/๒๕๒๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓
นายสันต์ชัย ชูสิทธิ

์

๒๓/๘/๒๕๒๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔
นายวัลลภ ผลิพืช

๒๗/๙/๒๕๒๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕
นายภูชิษย์ ราชปองขัน

๑๗/๒/๒๕๒๖
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖
นายธวัฒน์ สุรศัพย์

๒๒/๒/๒๕๒๖
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗
นายสุนทร วิเศษสังข์

๒๕/๒/๒๕๒๖
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘
นายสมนึก บุญมา

๑๙/๓/๒๕๒๖
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙
นายสงกรานต์ พานชูวงศ์

๑๓/๔/๒๕๒๖
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐
นายชุมพล วงษ์น้อย

๑๑/๗/๒๕๒๖
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑
นายเอกราช สุดสงวน ๗/๘/๒๕๒๖ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒
นายเอกชัย เนินหาด

๒/๑๐/๒๕๒๖
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓
นายพิทักษ์ กิจนิยม

๑๒/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔
นายปยะพงษ์ สรรพกิจ

๒๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕
นายธนพงศ์ ศรีแก่ง

๑๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖
นายเสกสรร ชินวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗
นายนพชัย อินทร์เจริญ ๒/๒/๒๕๒๗ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘
นายอำนาจ นกแก้ว ๖/๒/๒๕๒๗ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙
นายนภดล ดีนำจืด ๕/๓/๒๕๒๗ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐
นายเกียรติกุล จุนเจิม

๒๓/๓/๒๕๒๗
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑
นายดำรง วุฒิกร ๒/๕/๒๕๒๗ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒
นายอาทิตย์ พุกซือตรง

่

๑/๕/๒๕๒๗ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓
นายบุญมี สิงห์ขร

๑๕/๘/๒๕๒๗
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔
นายอัศวิน ภูสมมา

๗/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕
นายธนพล วัฒนรังษี

๒๐/๕/๒๕๒๘
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖
นายธวัชชัย ศรีชำนาญ

๒๗/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗
นายมนตรี รัตตะรมย์

๘/๑๒/๒๕๒๘
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘
นายสิทธิศักดิ

์

สังข์หอย ๓/๙/๒๕๒๙ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙
นายวัฒนา ธัญญสิทธิ

์

๑๙/๙/๒๕๒๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐
นายอนุสรณ์ สุวรรณหิตาธร

๑๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑
นายสมบัติ เงินนาค

๑๗/๕/๒๕๓๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒
นายชยพัทร สวาท

๑๕/๖/๒๕๓๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓
นายอภิชาต พละสุข

๒๘/๖/๒๕๓๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔
นายนภดล แจ่มกระจ่าง ๑/๗/๒๕๓๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕
นายชำนาญ ปญญา ๓/๘/๒๕๓๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖
นายอภินันท์ ถินทัพไทย

่

๒๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗
นายอภิรักษ์ พินิจสอน

๑๓/๑/๒๕๓๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘
นายสุริยันต์ ลาลุน

๒๑/๔/๒๕๓๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙
นายจักรภพ ผาทอง

๒๒/๕/๒๕๓๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐
นายพีรยุทธ โพธิกาศ

์

๓๐/๖/๒๕๓๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑
นายอัครพล สุขฉวี ๗/๗/๒๕๓๑ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒
นายชลวิทย์ คำเหลา

๑/๑๐/๒๕๓๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓
นายธวัชชัย ศรีรักษ์

๓/๑๑/๒๕๓๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔
นายสุวิทย์ จันทมี

๒๗/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕
นายสุเทพ จานทอง ๑/๑/๒๕๓๒ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖
นายบดินทร์ พ่วงพี

๑๑/๓/๒๕๓๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗
นายจตุรงค์ เนินแสง

๓๐/๖/๒๕๓๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘
นายสุภัทรชัย สุขชนะ

๓๐/๘/๒๕๓๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙
นายณัฐวุฒิ ชูเวชวงศ์

๒๒/๗/๒๕๓๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐
นายประเสริฐ ทองวาส

๒๒/๙/๒๕๓๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑
นายปติพงษ์ โฆตะระขันธ์

๓/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒
นายอโนชา ทรัพย์ประเสริฐ

๑๑/๑/๒๕๓๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓
นายอลงกต ยุบลนารถ ๑/๔/๒๕๓๓ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔
นายณัฐพงศ์ จันทร์เพ็ญ ๗/๕/๒๕๓๓ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕
นายวินัย สมรส ๙/๖/๒๕๓๓ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖
นายพร้อมพงศ์ แสงทอง ๑/๙/๒๕๓๓ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗
นายเกริกไกร แสงจำปา

๒๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘
นายอดิเทพ ลันละนา

๘/๑๑/๒๕๓๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙
นายสราวุธ สนเผือก

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐
นายอธิวัฒน์ จันทวรรณ์

๒๓/๑/๒๕๓๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑
นายชัยวัฒน์ ประสารกรณ์

๒๔/๓/๒๕๓๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒
นายเชิดศักดิ

์

วันทุมมา
๒๔/๔/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓
นายฉัตรชัย สกุลมาก ๕/๕/๒๕๓๔ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔
นายเดชอุดม เอียมวิโรจน์

่

๒๙/๕/๒๕๓๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕
นายณัฐพล คำสม

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖
นายรวีโรจน์ ริยะวงค์

๒๑/๓/๒๕๓๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗
นายณัฐพัฒน์ ไชยนคร

๒๗/๓/๒๕๓๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘
นายชาญณรงค์ บุญเลิศ ๙/๖/๒๕๓๕ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙
นายองอาจ สิทธิแก้ว ๕/๘/๒๕๓๕ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐
นายณัฐชัย มหาวิไลย์

๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑
นายณัฐวุฒิ กันหานนท์

๓๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒
นายชนะชัย นิลถึก

๑๖/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓
นายสิทธิชัย วังรัตน์

๓/๑๒/๒๕๓๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔
นายอนุวัตร เหลือมเจริญ

่

๗/๒/๒๕๓๖ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕
นายบัญชา วงษ์แก้ว

๑๘/๒/๒๕๓๖
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖
นายธนารัฐ สายยวน

๑๑/๓/๒๕๓๖
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗
นายจีระศักดิ

์

คงภู
๑๒/๘/๒๕๓๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘
นายวสันต์ ธัญชัย

๒๗/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙
นายนพคุณ กันเกตุทิม

๔/๑๑/๒๕๓๖
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐
นายคมกฤษ กฤษดำรงค์ ๑/๔/๒๕๓๗ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑
นายอนุชา ธนะมูล ๘/๕/๒๕๓๗ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒
นายพีระวัฒน์ แสงทินกร ๗/๘/๒๕๓๗ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓
นายวสุธา บุญสูงเนิน

๒๖/๘/๒๕๓๗
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔
นายเชษฐา สร้อยศรี

๒๘/๘/๒๕๓๗
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕
นายอนุรักษ์ เจริญลาภ

๒๔/๓/๒๕๓๘
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖
นายพิทวัฒน์ อนุภัย ๘/๖/๒๕๓๘ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗
นายอาคม คลองโปงเกตุ

๑๑/๑/๒๕๓๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘
นายอัศฎา ขุนศรี ๖/๒/๒๕๓๙ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙
นายวิทยา คงมีสุข

๑๐/๔/๒๕๓๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐
นายวุฒิพงษ์ สีหานอก

๑๑/๕/๒๕๓๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑
นายธเนศ บ่อพลอย

๒๑/๖/๒๕๓๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒
นายประวิง มีช่วย

๒๖/๗/๒๕๓๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓
นายอรรถพล ปมผล ๔/๙/๒๕๓๙ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔
นายธีรศักดิ

์

ยอดวิเชียร
๑๐/๙/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕
นายทรงพล ระบายศรี

๔/๑๑/๒๕๓๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖
นายวิสรุส ภิรมย์พร

๘/๑๒/๒๕๓๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗
นายวรพล ทองทวี

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘
นายศักดิดา

์

เล็กเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙
นายนันทวัฒน์ หาญสุโพธิ

์

๕/๑/๒๕๔๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐
นายอัครพล ดอกสะบา

๑๕/๑/๒๕๔๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑
นายสุทัศน์ ทองมา ๒๐/๑/๒๕๔๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒
นายศรัณชัย ศิริลักษณ์

๒๑/๑/๒๕๔๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓
นายอัครพล สองสี ๒๐/๒/๒๕๔๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔
นายกฤษณะ จำรัสศรี

๑๑/๔/๒๕๔๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕
นายภานุวัฒน์ สอาดจิตร์

๒๙/๔/๒๕๔๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖
นายสัญชัย มีรส

๑๓/๕/๒๕๔๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗
นายวิชัยรัตน์ แสงเหลา

๑๓/๘/๒๕๔๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘
นายชาญชัย พิมพา ๙/๙/๒๕๔๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙
นายธนเดช ผลอนันท์

๒๔/๙/๒๕๔๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐
นายปรัชญา ศิริวรรณ ๙/๑๐/๒๕๔๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑
นายธิติสาร พาณิชอัตรา

๒๔/๒/๒๕๔๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒
นางศรุดา เรืองทัน ๘/๔/๒๕๐๔ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓
นางขวัญใจ สีหะ

๒๒/๖/๒๕๐๗
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔
นางสาวพูนศรี วรรณโชติ ๑๐/๒/๒๕๑๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕
นางหทัยยรัตน์ สุริยะเมธี ๑๐/๕/๒๕๑๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖
นางสาวปราณี มีคง

๒๔/๑/๒๕๑๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗
นางสาวกรรณิการ์ สังข์ทอง ๙/๔/๒๕๑๕ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘
นางสาวกองสี เพ็งผกา ๒/๖/๒๕๑๘ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙
นางสาวดารินทร์ สังฆเวช

๑๗/๖/๒๕๑๗
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐
นางสาวบุศณี ประกอบวิทย์

๒๔/๑/๒๕๑๘
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑
นางสาวพรรวี รัตนะ

๒๒/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒
นางสาวธณัฐฎา ซือสัตย์

่

๒๗/๑/๒๕๑๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓
นางสาวท้องย้อย แซ่ก๊วย ๕/๗/๒๕๒๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔
นางสาวจันทรา ปญญาสิทธิ

์

๑๐/๑/๒๕๒๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕
นางสาวขวัญเรือน ศรีจันทร์

๒๙/๕/๒๕๒๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖
นางสาวปนัดดา มะโนกิจ ๔/๔/๒๕๒๓ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗
นางสาววิยดา ปานสุวรรณ์

๒๘/๑/๒๕๒๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘
นางสาวรัติยา ภิญโญ

๑๘/๘/๒๕๒๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙
นางสาวแอนนา นิยามวงษ์ ๘/๗/๒๕๒๖ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐
นางสาวพิณพร ชัยชนะ

๑๔/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑
นางสาวจันทนา ผ่องท่าไม้

๑/๑๒/๒๕๒๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒
นางสาวสริยา มาสุก ๑๐/๓/๒๕๓๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓
นางสาวสุพัตรา แก้วกฤษ ๒/๔/๒๕๓๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔
นางสาวพิมพาพร จันทรานนท์

๒๙/๗/๒๕๓๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕
นางสาวอรอุมา สุวรรณเพชร

๒๙/๗/๒๕๓๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖
นางสาวแคทลียา พาพลงาม

๓/๑๑/๒๕๓๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗
นางสาวภัคจิรา ถาวรศิริ

๑๔/๑/๒๕๓๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘
นางสาวนัจภัค พงษ์วานิชสมบัติ ๒๙/๒/๒๕๓๑

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙
นางสาวสุกัญญา เดชดี

๑๘/๘/๒๕๓๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐
นางสาววันดี เฟองฟู

๒๕/๘/๒๕๓๑
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑
นางสาวอัฎภิญญา อินทสอน

๑๐/๒/๒๕๓๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒
นางสาวโชติรส เนืองสิทธะ

่

๑๖/๕/๒๕๓๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓
นางสาวตวงกมล เกิดลาภ

๒๓/๙/๒๕๓๒
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔
นางสาวภานุมาศ ดวงฉำ

๑๐/๕/๒๕๓๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๑ / ๑๒๘

้
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่
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕
นางสาวอัญชลี เดชะบุญ

๒๕/๗/๒๕๓๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖
นางสาวอัญชลี ปดทุมมา

๒๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗
นางสาวอรพร มังคะลัง

๒/๑๒/๒๕๓๓
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘
นางสาวญาพรธิดา เชือเหิม

้

๙/๑/๒๕๓๔ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙
นางสาวเจนจิรา รืนอารมย์

่

๑๓/๗/๒๕๓๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐
นางสาวสมใจ พลศรี

๑๘/๙/๒๕๓๔
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑
นางสาวเพ็ญศิริ สอนพรม

๑๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒
นางสาวอัญมณี โรจนพงค์วุฒิ

๒๔/๕/๒๕๓๕
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓
นางสาวนำฝน ศรีภักดี ๘/๖/๒๕๓๕ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔
นางสาวละมัย ประทุมสันต์

๓๑/๑/๒๕๓๗
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕
นางสาวกนกรัตน์ โพธิแก้ว

์

๘/๙/๒๕๓๗ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖
นางสาวศิริลักษณ์ พ่วงกระโทก

๔/๑๐/๒๕๓๗
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗
นางสาวพัชรินทร์ แก้วธรรม

๒/๑๑/๒๕๓๗
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘
นางสาวพรพรรณ ศรีสมัย

๒๐/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙
นางสาวสายพิณ ท่าม่วง

๒๐/๗/๒๕๓๙
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐
นางสาววันดี มุ่งเอือมกลาง

้

๒๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑
นางสาวปวรรณรัตน์ ทยุธร

๑๔/๔/๒๕๔๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒
นางสาวกัญญารัตน์ กะหมายสม ๑๐/๗/๒๕๔๐ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓
นางสาวสิยามล ชมชืน

่

๑๘/๘/๒๕๔๐
เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔
นางสาววรรณฟา สอนชัด ๕/๒/๒๕๔๑ เรือนจำ โพธิทอง

์

 

จบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายธำมรงค์ ดิษธรรม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายระพีวิทย์ แจ่มใส

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงณัฐธิดา กิงแก้ว

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงนิรมล กล้าหาญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงพรรณพัชร วงษ์สุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงสโรชา วิชาชาติ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงณภัทร บำรุงผล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงสุมิตรา นามเกตุ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงนุชจารี สุขสุธา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงหยาดฟา รืด

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ นาบำรุง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงสมหญิง พรมสู

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายชนะชน แซ่จัง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘
นางอำไพพรรณ บุญรอด

๑๘/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙
นางสาวญาดารัตน์ บุญประดับ

๒๔/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๒ / ๑๒๘
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จบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐
นายนรากรณ์ ใยเพ็ง

๑๙/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑
นางสาวปุณิกา เจริญจิตต์

๐๔/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒
นางสาววันทนี น้อยถนอม

๑๕/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓
นางสาวสุภาณี รอดเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายธีระพงษ์ จิตรวิจารณ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา เย็นสำราญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงอารียา เยาวหัษ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงนิรชา สุทธเศียร

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงจุฑามาศ สุขคีรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงมนต์นภา มุตยารมย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงนิชาภา ธรรมเจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงนภัสสร ฮ่อธิวงศ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒
นางสาววิรดา ผดุงสันต์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายพศุตม์ รอบโลก

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายธนภัทร อิมเอิบ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายระพีพัฒน์ พายสะอาด

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วลาย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายปรัชญา ธงชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงเบญญาภา อินทรตำหนิ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงกมรวรรณ สาหุทัศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงณาตยา คำทา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ปนศร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงดวงหทัย ศรีหมืน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงพัชรา เฉลียว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงวรรณดา วรรณชมภู

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงพิยะดา บาฬ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายนพรัตน์ ท่าคีรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายวุฒิพร เฉยภู

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายคิมหันต์ ควรบุบผา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายสมพงษ์ วีระเสถึยร

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายศุภวิชญ์ แก่นบุษผา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงรติมา นิสัยซือ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงลีลี จิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายแสงอนันต์ อยู่พวง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงปาลิตา เภาจี

๋

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายชินดนัย สาริน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงสุภาพร บาฬ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ สิงห์ลอ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงลิตา ชำนาญเรียน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายภาคี อยู่จัตุรัส

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ชีวะเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายสิทธิพร แจ้งพงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงกันยา มาโยธา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงพัชนี เกิดจันทึก

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายสิรภพ กลางอรัญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายหฤทฎ์ มงคลแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงปาริชาติ กลแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายพงศกร ตำหนักเงิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายยมงคล ศรัทธา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายนาวี โคตรุชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายทักษ์ดนัย สีสด

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายธนวิน มูลงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงรัตนมน เฟองคณะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงนันทวัน สุดสงวน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงบุรพร สมศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ท้าวประทุม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงวิภากร มะณีศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายวรเมธ สมจิตต์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปนธรรม

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงณัฌชาวีร์ ใหญ่อินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายจิตรารจิส ไชยวิศาล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายชาติกล้า อยู่เจริญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงพัชรี กิมกมล

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงปนัสยา มะโนทัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคดี วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงสุวรรณา ไกรวาส

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคดี วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงชุติกาญจณ์ เวชกรรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคดี วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงนพวรรณ ผลพฤกษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคดี วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายภัทรวุฒิ ศรีโสภา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคดี วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายจักรินทร์ ชาติเชือ

้

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงกาญจนา บุญรอด

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงพรพิมล หอมเงิน

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายสุธี บุญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสนสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ วงษ์ศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายคทัญู วรรณชมภู

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายจิรภัทร์ คุณเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายนักการเมือง โตเอียม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายพีระวัฒน์ ร่ารืน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงชยุตา ลือนาม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ เกษแก้วสถาพร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงบุษบา พลอยอนันต์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงอิสริยา เปนสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ ภูมลา

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงวสุนันท์ ศรีชนะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายธราเทพ คมขำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายศักย์ศร บุญรังษี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงเกวลิน โสธร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงพัชราพร ทองพา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายฐิติวัสส์ วงศ์มา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายบัญญพนต์ หมู่มาก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายชัยพล เปลียนสงคราม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายธเนศพล ลุ่มเปา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายภาณุคง สาระเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายลาภวัต แสนสบาย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายวีรรัตน์ เฉลิมยศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายศราวุฒิ อิมเอิบ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายปยุต นิละดาห์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงกชกร สุขอารมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงจริยา นามวงค์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงจินตนา เย็นสำราญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงดวงใจ ประจันกิจ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงนิตา เจริญสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงภาวินี คำมุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงชฎาพร เกษมสุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงยุง ลุย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายจักริน สุขอารมณ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายอนุภัทร ท่าเขา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงพลอย ศรีนวล

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ เติมงาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายวิทวัส ประจันกิจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงศิรดา โสภิษฐ์สิทธิกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายนนทพัทธ์ กิตติพัฒนพงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขอารมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายสุทธิภัทร พะกาสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายธณพล ภุมมาจะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงณัฐวิสา เรียบร้อย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงกัญญ์นัทธ์ ทองคำแท้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงณัชชา สมผล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายอัครวินท์ ลับเหลียม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายธราเทพ ไพจาน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายสิทธิพล สุรศัพย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายวรชิต เกิดมณี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายคฑาวุธ สถาพร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายก้านตอง นาดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายวิธวินท์ โชติวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายจิรายุส หัสรังษี

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายคุณากร ชวนฤทัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายสมคิด ใจสุทธิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิสุขะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงศิรประภา มหาโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงภัทรกันย์ ฉิมไพร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงณัฐวัตรา วิสุขะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงสุนันทา ครองเคหา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ทำสวน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงทิพากร เศรษฐบุตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงเมร์ วิไล

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงศศินา วงลำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงชลิดา อิมเอิบ

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายธเนศพล ยืนยิง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายวีรวัฒน์ ลุนหล้า

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายสลัล รัตนประไพ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงปยะฉัตร วิญมา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ ไชยพงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงจันทิมา แพทย์พัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงสุจิตรตา กิงนิโครธ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงสุประวีร์ กิงนิโครธ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงพรพิมล เย็นสำราญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา จิวเข็ม

๋

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงโสภา สัตย์ซือ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงวรรณวิสา เหล่าไชย

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สุขสิงห์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายสรรศ์พงศ์ สัตย์ซือ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายธวัชชัย โชติวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันท่าม่วง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ โจมรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายรัชชานนท์ คชรังค์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายวศิน สุรศัพย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ พันธ์จันทร์ดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงเมธปรียา อำนวยพงษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงวริศรา มีมาก

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ เทียนขาว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายณัฐพล กอบสุข

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงภัทรมน กอบสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ชมจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายภโวทัย ดีสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงจริยา ชาธงชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงธัญภัส แซ่เตีย

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ประจันกิจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงฉวีวรรณ ม้าจีน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างข้าม

วัดช้างข้าม (ศรีคชสาราราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายคุณานนท์ อรัญญา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซึงบน

้

วัดซึงบน

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายสิทธิพล โคบาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซึงบน

้

วัดซึงบน

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายอภิวา เพิมประโคน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซึงบน

้

วัดซึงบน

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายปวิตร แก้วผกา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซึงบน

้

วัดซึงบน

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายเจษฎากร นพคุณแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดซึงบน

้

วัดซึงบน

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายชัยธวัช ภูจอมแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซึงบน

้

วัดซึงบน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๒๘๕
นายอรัญ เรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดซึงบน

้

วัดซึงบน

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายดิฐรพัฒน์ พวงเงิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซึงบน

้

วัดซึงบน

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แสงประจักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซึงบน

้

วัดซึงบน

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ชมชืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๘๙ เด็กหญิงฉัตรตราวรรณ
มาลาวรรณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงฐรกานดา สมนาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ใสสอาด
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายณัฐชยาน์ ใสสอาด

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายปญญพนต์ พรมบุตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงปาริชาด เติมแต้ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงพรรณวดี แก้วชา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายภาคิน หอมหวาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงมลนภา ทองนอก

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงศุภมาศ สาระบุตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงสิริธร

กระต่ายวงศ์จันทร์ ๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงสุทัตตา ศรีวิรัญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงอาทิติพร ชลวานิช

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงกรกนก บุญรอด

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๐๓
นายปยพัทธ์ เสาวคนธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายรัฐภูมิ ฉัตรเฉลิมพรรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายธรรมนูญ โอสถ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงกมลนันท์ เจริญรุ่งเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงรัญชิตา บุญตัว

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงเขมจิรา ลอยวัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงทิพย์นารี กองจินดา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายพีรพงศ์ พรมชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายอรรถพันธ์ สุวรรณหิตาธร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายพีรพัฒน์ พระภูมิ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายสุวรรณฤทธิ

์

เจนจบ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายพัศพล พรมเกตุ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายสิริกร ศรีวิรีญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงณิชารีย์ นัทธีเขต

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงกัลยกร สีขาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงทักษิณา เติมแต้ม

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายไผ่ สกลศุภรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงชลพินทุ์ ใจคง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายพรพิพัฒน์ อายุเจริญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายศดานนท์ หอยสังข์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายยศพร อายุเจริญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายนวพล สีโท

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อ วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายศุภกร จิตรจำนงค์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายยศกร เทียมมณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายวีรพัฒน์ เติมแต้ม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายภานุพงศ์ บ่อพลอย

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายกิตติภูมิ ศรัทธา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายรัฐพงษ์ ดีวัน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายสิทธิชัย ใจสุทธิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายวีรภัทร ชุณสนิท

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายจักรพงษ์ นุชวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงเขมิกา พูลทวี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงธนพร คำสุวรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงรัตมณี ศรีดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์กระจ่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายทัตพร จันประสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายกิตติภพ แซ่ตัน

๋

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงอลิสา โอสถเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงซาจิน่าวาตี โยกานาแดน

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมิตรภาพ 20 วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายจักริน พงษ์พันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงวัจนกร เปล่งสอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายเพชรมงคล กลุ่มวิมล

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายภารดร น้อยถนอม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงดลยา เกตุสันเทียะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดซึงล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)

้

วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงธัญชนก มณีรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

จบ ๒๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายธนกร บริรักษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

จบ ๒๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงนิจวรีย์ โพธิทอง

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

จบ ๒๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายนภนต์ ชลาลัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

จบ ๒๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายพงศกร เขตสว่าง

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

จบ ๒๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายวทัญู ก้องโสตร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

จบ ๒๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงจิน เชย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

จบ ๒๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายธีรเดช ประดามาด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงสุธินี วิเศษศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

จบ ๒๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายนันทนัท ทะนันไชย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

จบ ๒๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายภัทรภูมิ นันทลักษณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

จบ ๒๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงธนิกา หระเสริฐ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสรรพรส วัดวังสรรพรส  

จบ ๒๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงจารวี ไหลพิริยกุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงญาณิศา ดวงกาญจนา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงนันทิมา นิรารมย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงภักษร วรรณศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงวริศรา เบญจพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงวิริศา วิชัยคำจร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงสราสินี แสนแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายเจษฎา พลังสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายชัยวัฒน์ โคตบรรเทา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายอนันต์ อรัญญา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายอภิวิชญ์ ศรีอุดม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายสุรทิน พ่วงพี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายรติพงษ์ จงรักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายนาวิน รัตนาจารย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายชานน เข็มแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงเอมมิกา ศรีเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงศิริวิภา ก้องเวหน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงวีรนันท์ อยู่ต๋อ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ หมวดทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ มณีรส

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงพัชราภา ประชุมชน

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงปนสุดา พงษ์พันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงโชติกา คุณาธรรม

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงเกวลิน ลมไธสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ชินธุวงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงจีระนันท์ เครือวัลย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงชลิตา วัฒฐานะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงเนม แจ่มจำรัส

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงสัจจพร โชติวรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงอรอุมา เปรมประสิทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายฐิติศักดิ

์

โพธิเจริญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายธีรภัทร์ ตรงคง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายพลากร ศรีงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายสุธีภัทร ชนุดรพงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงกรกนก คงอาวุธ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงวราภรณ์ รัมกรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงวราภรณ์ เวชพฤติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงอัมพรรัตน์ บุตรเปลียน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายจักรินทร์ รวมวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายทรงวุฒิ สีเข้ม

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายภูดิษ ชุมนุมชาติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายอภิวัฒน์ พูลทรัพย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายชยพล กลมเกลียง

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงวริศรา โคตบรรเทา

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงวรดา หิรัญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายจิรวัฒน์ อุ่นให้ผล

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงจอมขวัญ สังข์ทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงกัลย์สุดา มะลิวัลย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงสโรชา วงศ์ผิวขาว

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๐๘
นางสาวบุญจิรา จันทวงศ์ษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๐๙
นายกิตติกานต์ ผ่องใส

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๑๐
นายเกียรติศักดิ

์

หัวตันหาญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๑๑
นายฐิติศักดิ

์

แสงพรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๑๒
นางสาวกรรณิกา จันดาปราบ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๑๓
นางสาวเบญจวรรณ ไกรบาป

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๑๔
นางสาวอลิสา พิมศาลา

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๑๕
นายชนวีร์ คำมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๑๖
นายธนยศ บุษยะพินิจ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๑๗
นายธีรนัย ศรีกระจ่าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๑๘
นางสาววิภาวี ร่ารืน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๑๙
นางสาวฐิติรัตน์ คุตชิตา

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๔๖๐/๑๔๒๐
นางมะลิ เผือแผ่

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอขลุง วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๒๑
นายพยงค์ มันกลิน

่ ่

๒๔/๑๐/๒๕๑๕

กศน.อำเภอขลุง วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๒๒
นายบรรทม ขาวขำ

๒๓/๐๕/๒๔๙๘

กศน.อำเภอขลุง วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงเลล่าเดนนิส มาลาเกนโย

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายวิธวินท์ สงวนหงส์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายภูวไนย แสนบาน

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงวิภาดา ยินสูตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงจิตติมา ทองถนอม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงพรีมพรรณ ศิลาสอาด

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายไชยวัฒน์ แซ่จู

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงปภานล โสภาพร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงพัทชา ศรีมีชัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงปวิชญา ศรีส่วน

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงมาติกา อานามนารถ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายภัทรพล กะติโร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงตติยา เผือแผ่

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ วิสุขะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงปาณิศา ไชยเสนา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายเดชา สอดสี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงธารศิริ รัตนาธรรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายสุกิฤษฎ์ ทองสันต์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายพิภักดิ

์

ไชยเสนา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงนุชญาดา ประทุมมาศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงปริยากร ปะสังคะเต

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายโคลวิส พอนดารา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงเกวลิน สมานุหัส

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงสุภัสรา คชรัง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงกาญจนา รวมวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีอินทวรรวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายธนากร แข็งขัน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายชลกร แก้วเกิด

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ เชือวงค์

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงภัชฬญา โถปริก

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายสรณ์สิริ บุพทักษิณ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายอัศนีย์ โพธิเขต

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงนภัสภรณ์ ธรรมโหร

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายวัศพล ธรรมสุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงธัญชนก จันทเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงกวิสรา ทวีสิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงวรัชญา ค้าผล

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงธนภรณ์ การนิยม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายธนกฤต อินทพงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายจิรวัฒน์ เกษรจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายอัศม์เดช อนาพร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงภิญญดา ปราศราคิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ ปทุมป

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายภิทักษ์ ใจงาม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงปญญาพร ประนัดตะนัง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงรัศมี เบ็ญจกิจ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงธนันญดา บำรุงพันธุ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงลักษิกา แตงเล็ก

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงกวิสรา อินทร์ทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงปุณยาพร ยอดกาวี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายพงศภัค ดิษธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายเขมพงศ์ สันติโรจน์มงคล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ นุชประมูล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายสุรนาท อานามนารถ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ลัดลอย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงจณิตตา วงษ์ดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงทัศนวรรณ หงษ์ทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายภูวเดช เชยสมบัติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายภัทรพล สุขาล

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายวสันต์ เมธวัน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงภโวทัย สิตาธรรม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายก้องภพ นามกร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงภูษิตา วงษ์วารี

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายธีทัต บัณฑกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายภาณุ เชียวชาญกิจ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายเดชาพล ยงยุทธ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายทัสพล ฉัตรเฉลิมพรรค

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงณิชกุล บ่อพลอย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายพิศาล สนน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายวิศรุต บรรจบ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายณัฐฐกิตติ

์

เอียมใบพฤกษ์

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงพัชรภรณ์ ธัญญาวัฒนา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายพิเชฐพงศ์ จำนงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงรพีภัทร ไพโรจน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงปาณิสรา ดีแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายทัตพร วัจนธรรม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายเอกรัตน์ ประจิตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายภัทรพล ตรีเมฆ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงสุภัสสรา ผลอนันต์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายอรุษ วาสนาชอบ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายกฤษณุ ใจน้อย

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองนพคุณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงอภิญญา ทรงศิลป

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงวรุณรัตน์ ไพรศูนย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงอโนมา แตงอ่อน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายธิติวุฒิ คาระวุคห์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงชนากานต์ สุขสำราญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คตจำปา

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายนันทวัฒน์ แท่นยัง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงวรัญญา นามวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงณิชารีย์ เจริญสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงชิณเฌฏา สุขเนาวรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงอริศรา ดวงกาญจนา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๑๖
นายศุภกิจ สูงสกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายวรเมธ อานามนารถ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายณฐกร สุตาธรรม

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายธนพัฒน์ สุมาร

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายธราธร ศิริมะณีวัฒนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายภูริเดช เจริญรูป

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายภัคพงษ์ จันทนาตาล

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายวิทยุทธิ

์

เชิดชูศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงอธิชนัน แสวงกิจ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงณัชดารัช อานาภรณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงณัฎฐ์ธัญศา ชืนอารมย์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงเจนจิรา ขำจิตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงศศินา สูงสกุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายกรณ์ดนัย แดงนาวงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายกรรชัย สูงสกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายภูวดล กลัดแพ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงพรรณพัชร อัครพลศานต์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงณัฐฑิมา นามวงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายชาคริต เรียบร้อย

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายสิรภพ หงษ์ทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายพงศกร กองจินดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายพิริยนัฐ ลับเหลียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายศักดิธัช พรอำไพ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายวรวิช ตุริยะกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายวศิน ศรีสุระ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงเกวลิน แตงสอน

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงรัญชิดา เหลืองอ่อน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงชลลัดดา สมโฉม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงศิรดา เจริญศิลป

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ พงษ์ศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงภาฤนี แคนวัง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายปรเมศวร์ โสมนัสแสง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายอานนท์ นาคเกษม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงจิราวรรณ บุญฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงวรนิษฐา สมบูรณ์ผล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงณัฏฐมน ถาวะรัง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายกัณฑกานต์ ทำสวน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายพิชญะ มัธยมชาติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงมนฑามาศ จรัลทรัพย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายภูเบศ เอียมสมบุญ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงกฤติยา ลัดลอย

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงอโรชา กฐินเทศ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงอรุชิดา นามวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงศราวดี รักษ์คุณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายพชร ประดิษฐศิลป

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายจิตรภาณุ ปทุมเทา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายอชิตพล เทพพิทักษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๖๓ เด็กหญิงประพิมพ์ดาว
สวัสดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงตวงรัตน์ สุดลาภา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ดังชัยภูมิ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายภูวดล พูลทวี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายธีรพจน์ สังข์วิเศษ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงอาภาภัทร พาณิชย์ชัชวาลย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายภรันยู เผยศิริ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เมตตาจิตต์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สันดิษฐ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงวนัชพร นิลโกศล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงสิริภัทร ชัยแสน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายวชิรวิทย์ เวฬุวรรณวรกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงมนพร สุพรรณพยัคฆ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงสุธาริณี พ่วงพี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงชลิดา เคลงรัสมี

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายจิรศักดิ

์

บัวหอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๗๙
นายอภิชาติ อรุณจันทโสภา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงปานระพี

ฐานะสินทวีไพศาล ๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๘๑
นายภควัต บุญบรรจง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๘๒
นายศุภณัฐ สุดสายธาร

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ สินสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงภัทรวดี สุขสด

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงนิดาวัณย์ แจ้งพงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงรัญชิดา อยู่คง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายธนพงษ์ นราสงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายเกรียงไกร โยธี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงธาดารัตน์ วงษ์ไพศาล

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงรุจี ใจชืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงชุตินันท์ พรเจีย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายศิวา ศรีวิเศษ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายชนะศักดิ

์

ปรุงเผ่าพันธุ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงดวงกมล ชัดเจน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงณัฐพร ปนทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงนัชยา มากประยูร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว วัดคลองขุด  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ ชุมเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว วัดคลองขุด  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงรัตติยากร พวงยีโถ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว วัดคลองขุด  

จบ ๒๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายอัมรัฐ ศิริสรรพ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาหม้อ วัดคลองขุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๖ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงเขมจิรา ชุมพล

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาหม้อ วัดคลองขุด  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงเขมิกา ชุมพล

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาหม้อ วัดคลองขุด  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

ปลาละโค
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตาหม้อ วัดคลองขุด  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายรติกร ชำนาญชล

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุด วัดคลองขุด  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายธนภัทร นาวาเจริญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขุด วัดคลองขุด  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายปุณณวิร ห้ามภัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขุด วัดคลองขุด  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญนาน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา วัดทุ่งเบญจา  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายภูวนัย ศรนุรักษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา วัดทุ่งเบญจา  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงอรวรา ปลีมใจ

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา วัดทุ่งเบญจา  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงชญาณี แค่มจันทึก

๑/๐๒/๒๕๔๖
กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๑๐
นางสาวทวีพร เครือรุ่ง

๐๖/๐๙/๒๕๒๙

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๑๑
นางสาวสุกัญญา จันทร์ไกล

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงพรชิตา ชำนาญชล

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงสาวิตรี คำนึง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงญาดา ประสมทรัพย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๑๕
นางสาวมนต์ทิพย์ พรมพ่อ

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๑๖
นางสาวสิริกร กัลยาดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๑๗
นายสิทธิพล แสงคำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๑๘
นายสุรชาติ พ่อกว้าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๑๙
นายศรีสัมฤทธิ

์

โทสวัสดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๒๐
นางสาวกุลจิรา เทียนมณี

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๒๑
นางสาวฐิชารัศม์ ชวัลนาราพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๒๒
นายปรัชญา ปลีมถนอม

้

๑๘/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๒๓
นายศิริชัย เจริญสุข

๒๖/๐๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๒๔
นายอุกฤษฏ์ ราษีทอง

๒๑/๐๘/๒๕๓๐

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงสุภาพร ชินนะวงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงกิรณา งานยางหวาย

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงนันทมน แสงศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงนภัสสร จันทสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงกฤษณา จีรนิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุดสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายธีรยุทธ พราหมณ์พิทักษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงพรมดี พรหมพระจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงปาริฉัตต์ โพธิท่าม่วง

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงเพชรตะวัน สถาปตานนท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงอุมากร สีหาบุตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ดีดวงพันธ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงชลธิดา บุญบุตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงกัลยากร เตียวเจริญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายธนธรณ์ ศรีทองเกิด

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงฐิติมา เหลาทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายอดิเทพ ลักษณา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายภูริเดช สุขาจิตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายณัฐนันท์ ศรีคงรักษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายบรรชาชัย จันทสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายสุภกิตดิ

์

สานนท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายสิขรินทร์ ภาระเปลือง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายสิรภพ ปลอดโปร่ง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ พลอยหิน

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงมนัสพร ศรีคงรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงแพรววรรณ ศรีคงรักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายสุริยะ รัตนาธรรม

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายเจษฎากร ประหยัดการ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงพรชนก ศิริรพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงรุ่งกานต์ สร้อยสุวรรณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลวิเวก

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงบุรัสกร จันทสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อักษรพจน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงดวงกมล จิตรโสม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายอัครชัย ไชยสืบ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงชลธิชา จันทสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายสัณหวัช คำพิมพ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายคชสาร อักษรพจน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายจิรกิตต์ สุคำภา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายวชิรพงศ์ ดิษฐการุณ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายก้องภพ ปยะพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายวงศธร ประจงการ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายศตวรรษ รัตนภาค

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายสรเพชญ์ สว่างศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงสุขรัชนีพร เสมสฤษดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายกฤตยชญ์ พันทะมาศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายทัดเทพ เอียมอาจ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายภูมินทร์ เกลาโพธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายวิวัศ ทองเกียว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายสมพร พวงผกา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เอียมแช่ม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงอุษมา แก้วเสริม

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา เพิมพูลวัฒนกูล

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายณัฐพล สุภาพ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายจันทกานต์ โตสกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายศักดินฤน

์

แก้วเสริม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงจิดาภา โยธี

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๘๒
นายศิวะนนท์ รืนฤทัย

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงชมพูนุท มุติมาลย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๘๔
นางสาวปุษยา ชมชืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๘๕
นางสาวสุดารัตน์ อินทนิล

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๘๖
นางสาวอารีรัตน์ พ่อพรม

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๘๗
นายพงค์พัทธ์ ชูสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๘๘
นายวีรภัทร เทศวงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๘๙
นางสาวอพิชญา บุญมี

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๙๐
นางสาวอลิสา หวังศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๙๑
นางสาวธาราทิพย์ สุภาพ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๙๒
นางสาวเจษฎาภรณ์ บุญแต่ง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๙๓
นายวรายุทธ แสงโรจน์

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๙๔
นางสาวจันทิมา เกษรจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงภัทรวดี พรมลัง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามผาน วัดสามผาน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงอำไพพร ผิดจัตุรัส

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามผาน วัดสามผาน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงวาสิตา นาคนวล

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามผาน วัดสามผาน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายอโนชา ชุมเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายธีระพงษ์ พึงพระพร

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายธนกร อยู่เส็ง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายกวิน ตันยาพรชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงเปรมสินี มีลาภ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงพัชรพร มณีเกตุ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงอรจิรา นิวาสิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงภัทรมล บ้านเนิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงโชติกา เฟองประยูร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงพรสุดา แสวงผล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงปานรพี โชคชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงกัลยา มูลวัตร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงปนัดดา มังคลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงสุชาวดี ทองเปรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองคัน วัดหนองคัน  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายนิพัทธ์ ภาคเจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านปาแดง บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงทักษพร ศิริลักษณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านปาแดง บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงอารียา โยธาภักดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านปาแดง บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายอรรถนนท์ นิยมทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านปาแดง บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๑๖
นางสาวน้อย เติง

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านปาแดง บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงแจมมี

่

โดนโสภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านปาแดง บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ธนะมูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายกฤษณา แพ่งพาณิชย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงจินตพร เพ็ชรวิเศษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายเตชวัตร งามผิว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงจารุณี คุ้มพาล

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงสิรภัทร สาริการ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงนวินดา ม่วงคำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงวราวรรณ ชำนาญชล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รสฟุง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงบุณยาพร ทรัพย์ยอดแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายศุภากร เพ็งพิศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงอรณี สุขมาก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายจิราภัทร หาญกล้า

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายกมลชัย แจ้งจิตต์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สรวมศิริ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายภพภิราช อิมในบุญ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายณัฐกฤต บานแย้ม

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายเกษมศักดิ

์

คงกับพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายธนภูมิ อินต๊ะบุรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงปยะพร ทับทิม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงสุธาวัลย์ เย็นเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายอนุรินทร์ แตงหนู

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์ ศรีจันทร์ผ่อง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงนุชวันดี สุขสำราญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีสวรรค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงธดาภรณ์ สินธุฉำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงวาสนา สองสี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ ใจคำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงปาณิสรา มะโยธา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายวีรวุฒิ ฉัตรณรงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายมงคล บำรุงกิจ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงรวิวรรณ วงษ์วิวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงทิฆัมพร จรูญรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงจิราวรรณ ชำนาญชล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงปทุมพร สุขเกษม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายประกฤษฎิ

์

คีรีรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงจันทกานต์ มิตรเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ สวัสดิภูมิ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายพัชรพล ท่าหลวง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายสิริพงษ์ วิสิทธิวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายณัฐวัตร อุทัยวงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงสุภัสสรา รัตนาธรรม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงนิภาดา บรรลือคุณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายธีรภัทร ปงลิขิต

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงณัฐนรี หอมทวี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายสุเมธ จงใจจิตร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ รักษาชีพ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายกิตติธัช ทรงศิลป

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงพรณัฐชา คงขวัญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงฤทัยชนก ยิมละมัย

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงนาถนพิน สวัสดิภูมิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายชาคริต ไชยมี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงสุชาวดี ชัยเกิด

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายสรวิชญ์ แสงทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายศรัณย์วิทย์ พูลทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายปรมี พิมพา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๑ / ๑๒๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา สุยเสริมสิน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ ค้าผล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายสรวิชญ์ พืชพูล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายกิตติคุณ ศรีศักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงสุภาพร แก้วสว่าง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงมณีนุช อ่อนละม่อม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงกิตติยา เกือวงษ์

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงปฐมวดี แหยมบุญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา วงษาหลง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงทิพย์ชฎา พ่อนามแดง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายธนวันต์ ฉัยยา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายอดิเทพ คำแสงดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายกิจนคร เวียงนนท์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงฐิติชญา ศรีทองคำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงอัณธิมา จงใจจิตร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐพงศ์ มากพงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

อินทร์สำราญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงเด่นเดือน ก้อนแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงมีนา โสธี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายชยกร สุวรรณาคะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายวิศุวัสน์ ชินคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายธนดล จันโทภาส

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายธนดล ไทยรัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิเศษการ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายเจษฎา สุขยิง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายณัฐพล มามีไชย

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงกนกกร นำเจริญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายอนุวัฒน์ เทพสังข์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายวันเลิศ บัวทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายวินัย ศรีขาว

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงสุนิสา พูลสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงพิชญา แสนศิลปชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายธวัชชัย ไกรนิวรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายบุณนิมิตร มากประยูร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายธิติพัทธ์ ศรีปลัด

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงฉัตรชฎา พิมพา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงเนตรปรียา ทองเฟอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายพันนา เรือน

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายทัศน์ชากร คงวุท

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงปานตะวัน จันทร์โชติ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงนพรุจ ประเสริฐสังข์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายปฐวี ทองมานพ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงลลิตา มลประเสริฐ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายอนุศิษฎ์ เจริญภักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายอธิชัย สมสนิท

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงปรัษฐา ผึงอัมพร

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายเนติธร เจริญผล

๒๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายภาณุพงษ์ กลินขจร

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงตมิสา มาติยา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงสุธิดา จินดาวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงสุกัลยา ศักดิกลาง

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายจิรายุส คชาบาล

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายวรัญู มากพงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงชลธิดา นุชแทน

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงสุทัตตา ชุมพล

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๓๑
นางสาวจันจิรา สวัสดีมงคล

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๓๒
นางสาวสาริกา ทองเภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายศุภณัฐ อ่อนนนท์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ บรรลือคุณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ พันธ์ทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายจิรันต์ ราชแผ่นดิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงสิรีธร มงคลสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมจินดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงสาธิตา แสวงศิลป

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงรัชชุดา แก้ววิเชียร

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงกัลยา ศรีสมุทร

๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว บุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๔๒
นางสาวดวงนภา ศรีจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๑๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๔๓
นางสาววนิตา สายสุด

๒๙/๐๓/๒๕๓๕ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายจตุพร แว่นมณี

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายชยภัสร์ บุญอยู่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายปรเมศวร์ สันติโชตินันท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายเพทาย มันคง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายณัชพนธ์ พลอยแหวน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงกัลยา ทองสง่า

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงชัญญามณี กีจนา

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงณัชชา ก่อเกือ

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงณิชชา สุขสมัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงธันยรัตน์ รำพึงวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงธารารัตน์ อยู่เย็น

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงธีร์จุฑา กองสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงนภสร ดวงดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงนันท์นภัส มามีไชย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงปภัสร วงษ์อุด

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงปยธิดา ประเสริฐสม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงแพรวรุ่ง นาคสุวรรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงวลัยนภัส ฉวีพักตร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ทองเดช

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงศุภนิดา วงษ์วิวงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงสิริกัญญา ติณชาติ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แซ่เตียว

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงอมราพร ศุภประเสริฐ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงไอลดา จันโทภา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายกิตติภูมิ ผึงเล็ก

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายณัฐพล พูลสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนรักษาพล

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายธนภัทร หาสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายธีรภัทร วรรณสิน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายประวิณพล ปญญะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายปยวัฒน์ วรรณสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายพิชิตสุธา พวงบุญชู

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายพีรภัทร ขำคม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายเรวัตร รัตโนภาส

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายวันชนะ บุญมี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายสิรวุฒิ แก้วกูล

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๔ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายสุรพัศ สุทธิวงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายอภิรักษ์ คณาภิบาล

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงเกตุวรี สงเคราะห์กูล

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงจุฑามาศ สุบินตา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงชุติกานต์ เขมกายี

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยเกิด

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงณัฐริตา ประคองจิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงณัทธมน เรอุไร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงธัญชนก วิญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงธัญสุดา อร่ามฉาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงนัคมน ฐานธรรม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงปทมพร สังข์มณี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงปานตะวัน โพธิเพียรทอง

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงพรนภา จันทสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงภนิตา พืชพูล

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงวณิดา นาพันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงวาศินันท์ สุขกาย

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงอรปรียา บำรุงศาสตร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายกษิดิศ บุญถนอม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายจำรูญ ศิริ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายจิรัฐิติ มงคลพันธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายจิรายุ แบบเหมาะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายธนกฤติ ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายธนายุต ถังไชย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายนครินทร์ วรรณสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายนราธิป เหมพิทักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายปภาวิน ประจงใจ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพีรพล ศรีคงรักษื

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายภูวดล ศรีคงรักษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายเลิศลักษณ์ เขตคีรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายวรพล พุทธเสน

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายสถาไกร แร่เพชร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงธัญรดา คำรัตน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงนำฟา ชะนะภัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงพินทิพย์ สิทธิชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงภริดา จันทร์จุ้ย

๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงวีรินทร์รัตน์ วงศ์สวรรค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมร่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงสุทธิชา ท่าหลวง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงอารยา ภาระเปลือง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายกฤษฎา แปลงศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายกิตตินันท์ ไตรรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อนันตกฤษณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายชินกรณ์ กรินคีรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายณัฐพล ชำนาญชล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายธานี ชูวรรณ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายรพีภัทร ล้อมวงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายศุภชัย คุ้มรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

วรรณสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สุขัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายอนุชา บุญอุ้ม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ วานิชล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงภูสุดา ศรีอนันต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงยุวดี คุณเอนก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงเยาวพา สอนลิลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงฤดีพร รวีสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงลลิตา ชุมศิริ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงวริยา จันทร์งาม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงสุทิวาร์ ภาระเปลือง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงสุวรรณา ล้วนหิรัญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงอรวรรณ ไชยพฤกษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายกฤษิกร วงศาสตร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายจิรพนธ์ เจริญสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายศิริชัย ศรศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายศิวกร สำราญฤทุกข์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายสมชัย พร้อมกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทับสมุทร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงชฎาธาร เอือญาติ

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงชนิดา สวัสดิภูมิ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงนาตาชา หะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงประวันรัตน์ กลางทุ่ง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงพัณนิดา สร้อยระย้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงพิณภรณ์ เนินริมหนอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงรัตนาพร สุขนิรัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงสุพัตรา ธรรมฤทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรนุรักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงอารยา พรรคอนันต์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายเขตโสภณ สิงขรเขตร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายชัยณรงค์ ศรีเสริม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายธนากร กิจสำเร็จ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายธีรพล ประสพศิลป

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายพีรพงษ์ ฉะศรลำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายวทัญู สิทธิชัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายศุภกิจ ชืนโต

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายอภิชาติ รัตโนภาส

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายอภินัทธ์ ลัดลอย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยฉลาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ลิมเจริญ

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงชนัญญา ศรีจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงฐิติยา บำรุงใจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงณัฐนรี ท้องพิมาย

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงธัญสิริ อร่ามฉาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ คงเสือ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ มณีรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงไปรยา กะไชยวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงพรพรรษา ตุลากันย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงภูริชญา ประดิษฐบุญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงมธุสร สร้างบุญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงยลรดี ท่าใต้

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงสุเมธา ชุบรัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงญาตาวี ปานสุขขุม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พิรินยวง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงวณิชยา จันทสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายพงศกร เพชรชูช่วย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงธนิฏฐา สวัสดิไชย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายวสุพล ศุภพร

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ ชูนาม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงฤทัยรัตน คงเพ็ชร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงพรนิภา คำปุก

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงธัญวัลย์ พัสนา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายธนภัทร สุวรรณแสง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายอนิวรรตน์ มีชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทร์กลิน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงสิริรักษ์ แพทย์รังษี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงกรกนก กมลหา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงฐิติมา ไวว่อง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายธนภัทร ชนะเจริญผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ อุ้มญาติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงปวิตรา อังจุดพันธุ์

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงลักษมณ ปลืมสุข

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายจิรายุ สมบัติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงณัฏฐพร เทพสุวรรณ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงชนิษา มณีเรือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์แก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายณัฏฐนันท์ คางคำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายพงษ์พัฒน์ นุกูลกิจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ นันท์ธิกูล

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดีคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงวรรณิศา นาบำรุง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา หาญปราบ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงอรวี เว้นบาป

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายนฤปนาถ วรรณศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายกิตตินันท์ เกิดแก่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงญาณิน โทนโนนแดง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงเกวลิน ฉัยยา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงสุพัตรา ประภาโส

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์เกีย

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงศิริพร ศิลปวิทย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงนิรัชฌา เพิมพวก

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ โพธิสัตย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายณัฐวัตร วงศ์แก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายรัชชานนท์ พูลกสิ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงบุษกร สีพุฒ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงมัณฑนา หวานเสนาะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงกีรติกา อดทน

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงกชกร ช่ออ่วม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายรชต บุญสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงภูสุดา ผ่องมณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงพรลภัส ปนจาด

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงจุรภัทร พร้อมพวก

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงนริศรา นาคสุวรรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงพรวิสา สุขสม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงคนัมพร ผ่องมณี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงวิวรินทร์ คุณาเกือ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงดวงทิพยา มังคลา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงปภาวี พรมสีดา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงอริษา จันทสิน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงชุติการน์ ผ่องมณี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายภัทรภูมิ คล้ายคลึงวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงศศินิภา ล้อมวงศ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงพรพรหม แก้ววิเชียร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงอรภิญญา ชำนาญศิลป

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงแก้วกานดา เสริมสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงนิสรีน โต๊ะเลาะห์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายวรัท อยู่สวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายนนทชา โปธนารัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงชุตินา สังวร

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงเพ็ญโพยม ยศวิชัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงวรรณิภา ศรีสุวรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงชัญชนา ทวีธรรม

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงภัคจิรา จันทสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงสวรินทร แม้นชัยภูมิ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงศรุตา พนัสสารกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงสุภัทรา ประภาโส

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายนภสินธุ์ ประถมวงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๙ / ๑๒๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงชุตินันท์ ราษฎร์เจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงณัฐนิชา สะอาด

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงสุนิษา ธนิกกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายธนัทภัทร แสงโรจน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงกิงมณี

่

อังสุวร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ คุมขวัญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายธีรไนย แหวนเงิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงคัมภีรดา แพรม่วง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงเจนจิรา แท่งทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายวัฒกานต์ สุทธิประภา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ สำราญสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงสุธาสินี มุกดารัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงอาจารียา เกตุอุไร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงกัณฐิกา ติณชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงกรรณิกา คำบุญเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายคชรัตน์ รสฟุง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายอนุชิต แคล้วคลาด

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงจันทกานต์ จิตร์แน่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายวรินทร รักสิวิทย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายชินดนัย นาคเจริญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เจษฎางค์กูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายไชยวัฒน์ อิมมรรคผล

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายธนภัทร พาทีชอบ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายวลงกรณ์ สนเสริฐ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงสุนิสา สุขล้วน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายทินภัทร เสนาะกลาง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงสโรชา กิงมาลา

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายอนุวัตรณ์ พรมเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายบุตรศิริ จันคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงพรชิตา กองจินดา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายวีระพงษ์ คะเสนา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายเอกณัฐ เพชร์สนธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายธนาธิป แสงจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงภัทราพร ชำปฏิ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา คำดวง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงชลิตา สุทธิสาคร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายรณกฤต วงเวียน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายเจษฎา วงศ์เกีย

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายธีร์วสิษฐ์ ฐานธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงสุพรรษา ชนะผล

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงอรนันท์ แปนสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายจิรัสย์ สุขทังโลก

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายทยากร คีรีแรง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายพันธนันท์ พึงพระพร

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายชนกันต์ ชาวไร่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายธนกฤต บุญล้อม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายสกุลพัชร์ รัตนเชิดชูวงศ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงอรปรียา คมทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงชุติภา จันโทภาส

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงสุนิตา แวววับศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายเมธาเทพ โยธา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงปณิตา คล้ายสุบรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงอาภัสรา ไกรนิวรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงสุวิตา ประภาโส

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงวิภาพร สุขทังโลก

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงอาลิสา ภาคจิตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายปวเรศ บำรุงกิจ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงกมลวรรณ นาคสุวรรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงณัฐชา แสงเงิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงอนัญญา หิรัญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ยุบลมาตย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ รู้สรรพกิจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงชนิดกรรดา คงจำรูญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงสุวิภาดา แก่นบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายสราวุธ เชิดชู

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงพินทุณิชา ศรีโชติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงกาญจนา เจือพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงณัชกานต์ สุขสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายศศิศ สารศิลป

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายธนากร เลือกสรรค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงธัญพิชชา บุญส่ง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงนาขวัญ ท่าใต้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายธำรงชัย แพทย์รังษี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายสิทธิชัย จันทสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีคงรักษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ชัยบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงณัฐพร คณะดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงทิพนาถ สมุททัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงสุพิชชา แก้วสุวรรณ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงอุษารัตน์ ใจกว้าง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายวีรพัฒน์ ฤทธิรักษา

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายณัฐชัย นาชัยดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงพรชนก สมัครสมาน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายวรวิชญ์ แก้วมณี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายนพพน อาจสุวรรณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายสรศักดิ

์

มังคลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายจักรกริช ศรีเคลือบ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายพีรภัทร สำราญรืน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีวิเศษ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายวีรพงษ์ จันทสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงกรวรรณ คชสิงห์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงนิรมล ดวงจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงอาจารียา อานันท์ชวัลกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงภัทรประภา วารีรักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงศินันท์ญา ขุนอินทร์ทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงอรวรรณ พงษ์แสนพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงชนิตา กุลสอนนาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายสุวิจักขณ์ เจตษฤาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายธนพัฒน์ กำเหนิดพรต

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงวันเนสสา ปอมทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายราฎศักดิ

์

โอภาชาติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงชลธิชา แย้มตรัส

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายพานเพชรแท้ มารยาท

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงภาวิดา จันทวงค์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงอารยา เลไธสง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายธนกร สำเภาทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงปาริชาติ ปดตังเสโน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงศิลาพร สีระคร

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงนพวรรณ คะเสนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายมรรษกร เปาทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงกัลยาณี แจ่มแจ้ง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงภัทรภรณ์ บุญร่มเย็น

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงสุธาสินี วิชาญาณศาสน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงจันทร์วิภา คำมณี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงนันทนัช หวังศิริ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

บุญสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงเอืออังกูร

้

เมโฆ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วอาจ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายพงษ์พันธ์ ดิษฐวงค์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายทรงชัย แก้วกอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายยศกร ศรีสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายธีรพงศ์ คุ้มศักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงปริมาส ล้วนรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชักชวนวงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายเศรษฐพงศ์ นิงคะลี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายศราวุธ รกชัฏ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายภูมินทร์ จินดา

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ บุญประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายณฐกฤต จุลหัวโทน

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายภูมิ ปลืมใจ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายณัฐดนัย ใจตรง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงวิยดา ฉายา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงนวพรรษ ประวัติสุข

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายธีรวัจน์ ศรีไกรไทย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายปริญญา อินทรชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุตรกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงบุณฑริกา กระพลอย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายปริทัศน์ คงขวัญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายบูรพา หอมสวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ โรจน์แก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงธันยธร สุขใจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงธีราพร ครรลัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายรวีโรจน์ กุลมาศ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายจิรายุ สบายเย็น

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายจรรยวรรธน์ หัสคุณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายอิทธิพล จันทร์เจิม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายณรงค์เดช ภาระชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ปลืมเกษร

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายธีรพันธ์ พิเคราะห์จิตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

เวชกรรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)
วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายคมสันต์ อ่อนคำหล้า

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงเบญญา ธรรมเกษร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงนุชนาฏ ธรรมเกษร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงณัชชา คมะนาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายนนทวัฒน์ วิลัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)

วัดขนุน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ผลใบ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงเพ็ญรดี นาโคกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงสุชานันท์ ชุนกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงจิดาภา สมแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงมณฑิรา ชินบุตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงดวงหทัย เขียววิไล

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงปทิตตา ไทยกูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงอรปภา อับภัยชา

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงชลธิชา โชคดีมีชัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงวิรดา เมืองใจดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงฐิติมา นาโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายธนพนธ์ สมเกียรติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงสุพิชญา ไชยสงคราม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นาเทียง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายธรรมชาติ แสงสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงวีรยา อนุอัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงนพรดา บุญจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

พันธ์ภักดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงนิตยา วิหาร

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงวรรณกานต์ คนซือ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายดนุนัย นุรินรัมย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายธนพล อ่อมไธสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงชลุตา แซ่คู

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายชนันธร คงคางาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายสมพงษ์ ดารานิกร

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายแดนสวรรค์ ดารานิกร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพนคร วัดทับนคร  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงภาวนา สุคนธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งบอน วัดทุ่งบอน  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายวรากรณ์ อาจศัตรู

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเพล วัดทุ่งเพล  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายธณวัตน์ เกาะอำไพ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเพล วัดทุ่งเพล  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ เจนทนา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเพล วัดทุ่งเพล  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา แดงธรรมชาติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเพล วัดทุ่งเพล  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงศิริกัญญา ปราบไพรินทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเพล วัดทุ่งเพล  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงอัญมณี มณีรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเพล วัดทุ่งเพล  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงแก่นนคร ชลพัต

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเพล วัดทุ่งเพล  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงปริญญาพร ครุฑบึงพร้าว

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเพล วัดทุ่งเพล  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายปภาวิน ปราบไพริน

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายธรรมธัช สุนทร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายเตชะพิทย์ ช่างเรือน

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงพัชราภา คายเซ่า

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงกฤษชนก คำเสียง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายธนภัทร หวังวัดกลาง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงธัญยชนก บุญเปรียม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงเพ็ญญฏา สิงห์บัว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงชุตินันท์ คุ้นเคย

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรัก วัดนำรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงชุติมา ศรีชัยภูมิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงณิชาบูล จันทสิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงเปรมสิณี ศรีงาม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายโภคิน ราศรีเอียม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายธนโชติ จันทวรรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายวรวิช แซ่เหลา

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายอัษฎาวุธ ชนะกานต์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ ผดุงกิจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายสิทธิชาติ ลิมปนะแสงกุล

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายธีรเดช สุมิตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายธีรนัย ฉลวยทรง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๕ / ๑๒๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายธีรไนย

กระต่ายวงษ์จันทร์ ๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายสัญญา ปราบไพริน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงมาลาดี จิตรเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายขจรพล ศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายชาญชัย พุฒมาลา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายชีวานนท์ ฆ้องชะดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายทวีศักดิ

์

กุลาวงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายอภิรักษ์ พนาดร

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงปรวี ร่วมใจ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงสุภาพร คำไพ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายวีรยุทธ พฤกษากุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงศุภาวรรณ วรนาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ รักษา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงพิชยาภรณ์ สีสด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงชรินดา บานแย้ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงสุพัตรา เขียวมรกต

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงปู ก้องเวหน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายนาวิน สิงขรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายอนุชิต กาวน

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านอ่าง วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายบุญอุ้ม ธรรมแท้

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงปนแก้ว รุนกระโทก

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายสรวิศ ศรีพระจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงอรวรรณ ชูจิตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายพงศภัค วิเศษ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงกนกพร แสนสระศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ผลสมบัติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงนิรมล ค้อมผักแว่น

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายโชคชัย คำวงษา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงยุวรินทร์ เล็กรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปง วัดโปง  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายพุทธศักดิ

์

พงษ์ศักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะทาย วัดมะทาย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายอโนชา ใจกรด

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะทาย วัดมะทาย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายอมร ขวัญทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะทาย วัดมะทาย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายเจษฎา พืชเพียน

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะทาย วัดมะทาย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงวิภาพร งามเลิศ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะทาย วัดมะทาย  

จบ ๒๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงปยพร แสงพลาย

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะทาย วัดมะทาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๖ / ๑๒๘

้
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จบ ๒๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงอภัสรา บุญนาค

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะทาย วัดมะทาย  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงธนัชญา คำสัตย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะทาย วัดมะทาย  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายพนา หน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะทาย วัดมะทาย  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายธนกฤต หัตถี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะทาย วัดมะทาย  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงรุ่งนภา ยาลี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๐๕
นางสาวพรวิภา อาจพินิจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๐๖
นางสาวไอรดา หวานเสนาะ

๒๔/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๐๗
นายวิทวัส อรรถวิล

๑๘/๐๗/๒๕๓๖

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายบุญฤทธิ

์

พุ่มพวง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายสิงหนาท บ้งวงศ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายพัฒนพล น่วมหมวก

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายถิรวัสส์ ศิลาผ่อง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายธนิสร ทองเย็น

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายวุฒิภัทร แสงอยู่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงวันทนีย์ ศรีหมืน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงรวีวรรณ ไพรวัลย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีโยธา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงมณิสร ศรพรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงอริสรา หอมพลู

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงอริสรา พลอาจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงธมนวรรณ ผลพฤกษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงจินต์ศุจี จันทสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงวิรากานต์ งามผ่อง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายเจตนิพัทธ์ แพงไทย

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ กาบกลางดอน

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายปรัชญา สาริโก

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงโชติกา มงคลเคหา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ฆ้องวงค์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงจิดาภา จันทมิตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงปอฝาย วิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงฐิตาภา เงือมผา

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงฐิติวรดา พุทธชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงกนกพร รัตนวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงวิชญาดา เขตประกร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายจิรายุส สริมอรุณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๗ / ๑๒๘

้
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จบ ๒๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงชลพินทุ์ ฤกษ์งาม

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงชนัญชิดา ชัยเชิดชู

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงกอหญ้า สายแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงวิมลศิริ คะรวนรัมย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายเพ็ชรแท้ ไตรรัตนนุกูล

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงสุภัชชา ดาวเรือง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงอรจิรา ภู่สุวรรณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงอาคิรา เพ็ญวงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงพัชนิดา พรหมภา

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายถิรนัย ธงสันเทียะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายสรวิชญ์ ลาเชียงเหียน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายพิสิฐ เขียวมรกต

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงสุธีมา สมศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงจันทรัช หญ้าผา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๔๙
นายอภิรักษ์ นาขำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายพนา เหมาะตัว

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายภูริทัต บุญรังษี

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายจีระพงษ์ พลอยสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายวรชิต ผดุงชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงธรรมิตาว์ รัตตะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงรวิวรรณ คำสาหา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงอริสา บรรเทาแท้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๕๗
นางสาวกรพินธุ์ โพธิวงษ์

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๕๘
นางสาวพัชนี อินเอียม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๕๙
นางสาวกนกอร คงโพธิ

์

๒๒/๖/๒๕๓๕
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๖๐
นางสาวธนวรรณ ลิมพงษ์สวัสดิ

้ ์

๑๔/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงโชติกา นาคสกุล

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดเขาตาลิน

่

 

จบ ๒๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงรุ่งนภา

ผ่านพัฒนาสวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดเขาตาลิน

่

 

จบ ๒๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายเรียบ

๊

แซม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดเขาตาลิน

่

 

จบ ๒๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงปณิดา มีชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดเขาตาลิน

่

 

จบ ๒๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงกาญจนศิริ กอบสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำตกพลิว

้

วัดเขาตาลิน

่

 

จบ ๒๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายวันชนะ โพธิมูล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายจิรพงศ์ ริมแจ้ง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายวิทวัช ครุปติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายศิวกรณ์ แพลอย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายกิตติภูมิ เจริญพูล

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายวสุวี สัตยาพงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายจิรภัทร สมัครพันธ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงรวิสรา พูลผล

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงชนิกานต์ สืบวงษ์รุ่ง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ โพธิสกล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สรรพคุณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงปราณิสา ปรีชาโชติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงสุภาพร แรกตัง

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงอัจฉรา พัฒนผล

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงสุภาวดี พูลผล

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงนภัสสร เวียงธรรม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

เก่งธัญญชีพ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายพัทธดนย์ ระมาตร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงภัทราพร หมอนสอาด

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงชมพูนุช พุ่มพวง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายมาโนช บุญเก็บ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลิว

้

วัดโคกรัก  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายภาสันต์ ศรีคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายวัชรพล วีระธรรม

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายนภัทร สำรีดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายชินวัตร ประทุมวาล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายณัชพล อนันทสุข

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายธีรทัศน์ ใจคง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายธีรภัทร์ บุญโพธิทอง

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายวัชรพล โพธิคีรี

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเย็น

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายพงค์ศักดิ

์

ศรีประเสริฐ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายอสิระ วิเศษการ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงณิชา รัตนะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงพรชนก แก้วเพชร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงศิณิชา ใจเย็น

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ โตละหาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงตติยา มาสันเทียะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงรุจิราภรณ์ ตังมัน

้ ่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงธณวรรณ คะเชนทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงพรกนก พิจันธง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ เจริญกลิน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายสมพงษ์ บำรุงกิจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายธนกร ภูมิภักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บำรุงสวน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายพงษ์ชัย รักศิลป

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายยศธร ฉายแสง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายวิวัฒน์ พลอยขาว

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายณัฐพล มาสันเทียะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายบุรพล จันทร์ประดิษฐ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายพงศกร ผึงสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายพีรดล ดาวประกาย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายศุภณัฐย์ สระเก้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงพจมาน สมจิตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา สาครน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ พิมพ์สุวรรณ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงแพรวา รักษาสุรสาล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงภัชราภา ปุณกรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงปญชญา ทิณวรรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงวรรณิสา สนันนำหนัก

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงอภิชญา สุตจิตโต

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ ประเสริฐ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงอารียา พุ่มผล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงพรรณพนัช โพธิสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงอติกานต์ อรรถวิล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงพรลภัส จันทร์รุ่งกระจ่าง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ เจริญรืน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงจันทกานต์ สุดสงวน

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงวันวิสา สร้อยศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เผือแผ่

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายธนลักษณ์ มาลัยรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงมณีพรรณวดี

สุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายอภิชาต สูชาวนา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายธนพล พ่วงพันธ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๔๔๐
นายศิริชัย สุวรรณรัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๔๑
นางสาวศศิธร เนินริมหนอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๔๒
นางสาวเมทิตา ศรีเมือง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๔๓
นางสาวชนิดาภา ตองอ่อน

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๔๔
นางสาวเกศินี เอกบุตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงกอบแก้ว ชินสถิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกะไชย วัดบางกะไชย  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงสมศรี สมัครสมาน

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกะไชย วัดบางกะไชย  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงละอองเทศ เนินริมหนอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกะไชย วัดบางกะไชย  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายฐิตินนท์ อ่อนช้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกะไชย วัดบางกะไชย  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายสรยุทธ วัชราสิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายนพรัตน์ กลับใจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงภัทรอร แปนเหมือน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงธนัชพร สุทธิ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงเนตรนภา พลอยศิริ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายคณิต บรรเทาวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายสืบสกุล พิมพ์สอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงปภาวี มณีนารถ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงรัชวดี สังขกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงภานรินทร์ สุขสิงห์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ แสนสนิท

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสระเก้า วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๖๐
แม่ชีกนกวรรณ ชืนสนธิ

่

๑/๖/๒๕๑๓ วัดยางระหง ยางระหง  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงธนาภา ดวงประภา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๖๒
นายณัฐนันท์ พรายระหาร

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๖๓
นางสาวกมลวรรณ ทองศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงชลากร คุมคณะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงแทนทัศน์ วงค์กันยา

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๖๖
นางสาวปวีณา ประจงใจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๖๗
นางสาวรวงข้าว ศิลปพรม

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงพรรณิดา สมัครสมาน

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงสุนิตา แสงอรุณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงสุภาพร บุญบำรุง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๗๑
นางสาวจิรนันท์ ต๊ะผัด

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๗๒
นางสาวชาลิสา ธรรมศร

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๗๓
นางสาวณัชรัญชน์ ศรีหทัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๗๔
นางสาวกาญจนา โภชนาผล

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๔๗๕
นางสาวรัตนาพร อ่อนดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๗๖
นางสาวรัตนาภรณ์ วารนิช

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๗๗
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีวิลัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๗๘
นางสาวสุภัสสรา คงรอด

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๔๖๐/๒๔๗๙
นางสาววรรณา พวงชมภู ๔/๒/๒๕๒๖ กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๘๐
นางสาวธมลวรรณ พระขัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๘๑
นางสาวดารารัตน์ ศรีเคลือบ

๐๒/๐๔/๒๕๓๔

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๘๒
นายชญานนท์ คงจำรูญ

๑๑/๑๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๘๓
นางสาวปภาดา ศรีมากรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายภุชงค์ เย็นฉำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๘๕
นางสาวนัดดา ศรีคงรักษ์

๒๔/๑/๒๕๓๕
กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายฐิติพงศ์ ภาคจิตต์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุวรรณราช

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงสุนิษา นาพรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงนันทวัน เจนจัดการ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ สุธรรมรักขติ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงสุพรรษา พรหมโต

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงอริสา ปองหมู่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายนพรัตน์ โสดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงสุจิรา อาจิณาจารย์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายภูธเนศ ขำรัมย์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายไนยชน คุมขวัญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายพันธกานต์ สนเสริฐ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงวรวรรณ แว่นมณี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงนันท์นภัส เคลือบสุวรรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงดารินทร์ พวงบุญชู

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงปนัสยา แว่นมณี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงจันทร์เจ้า เลิศธัญญา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงใบเฟร์น เจนจัดการ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงผัลย์ศุภา วงนาหล้า

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายพลพล วงศ์ขวัญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงภาสินี ชนะสาร

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงเกศรินทร์ เกยูรวรรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงชลธิชา มะคะโต

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ฉัตรณรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๒ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายธีรธาดา ฉัตรนุกูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ปองหมู่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายเลอสรรค์ บรรจง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงไปรยา นาคเกิด

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงณิชานาฎ จันทร์น้อย

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงเกวลิน โยธี

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายอภิชาติ นามกร

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงกฤติกา สมาวงค์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายอติเทพ จันอินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่จิว

๋

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา แจ่มจำรัส

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญมา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายศักดา รืนรมย์

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายมนตรี คำสุมาลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายศิวกร สุดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายจักรพงษ์ ขันติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กชายศราวุธ คำสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายเทวกรณ์ จุ้ยสมบูญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงธมลวรรณ บำรุงธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงลักษมี ทรัพย์แก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงอรทัย ฉัยยา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายณัฎฐนันท์ สุวรรณคาม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงนีน่า สา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๓๓
นางสาวศิวนาถ บุตรวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๓๔
นางสาวสุวรรณี คชเดช

๑๒/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายชนกนันท์ สืบปวน

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายอดิศร สำเภาจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงธัญวรรณ แหวนวงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงพรพิมล เสริมสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงรัญญา อินทร์ตรา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงศศิกานต์ นวลสง่า

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงอัณศยา ผลนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายสุทิวัส ประจงใจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงศิลินทร มุ่งนา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงสุจิตรา ภาแกดำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๓ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายอธิบดี โชระเวก

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายอำนาจ แก่นกล้า

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงศิตานันท์ จิโสะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๔๘
นางสาวศศิธร ลุนอินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๔๙
นายอุทัย สุวรรณเรือง

๑๓/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๕๐
นายภานุ สิงห์เสนา

๓/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๕๑
นางสาวศิริพร มะลิพุ่ม

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๕๒
นางสาวอนัญญา ยาคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๕๓
นางสาวแพรวพรรณ อรรถมาลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๕๔
นายฐิติพงษ์ จันทสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๕๕
นายธนากร เฉลิมภาค

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๕๖
นายสตางค์ สืบสำราญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๕๗
นายประเสริฐสุข ไทยสภา

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๕๘
นายอนงค์ แก้วศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๕๙
นายเรืองศักดิ

์

แก่นสุวรรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๖๐
นางสาวขวัญฤทัย ศรีรัก

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๖๑
นางสาวเพชรรัตน์ อินทร์อ่อน

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายชานวีระ ชา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ชำนาญนา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงณริสสา ใจศิลป

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยาสี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงนภัทร แล้วล้วน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงภัทรมน ศรีพูล

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงสุพนา เวต

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงสุพัตรา โยธา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายณัฐดนัย เกตุกัลยา

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายภากร สุอุทัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ ดำรงเลิศพิริยกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงนิจฉรา ขิมเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงนิตยา พุ่มรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงอริสรา จีนสุขแสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงอริสา คุ้มสิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงมยุรา มีเพ็ชร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงสุทธิดา มาสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงสุวนันท์ เขียวโต

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๔ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายพีระวัฒน์ ตุลารักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายยุทธนา นำทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงกัลยากร โพธิชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงจอมขวัญ ใบทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงชยาภรณ์ แพงศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร กระพันธ์พล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชา กล้ามสันเทียะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงเมธาวี พวงแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงวรัญญา บ่อพิมาย

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงศศิธร ถาวร

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงสกาวรัตน์ แฟนประโคน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงสุนิษา เนืองทองหลาง

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายณัฐภูมิ ฟกเมือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายเรวัตร ภักดีพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายวีรภัทร เริงรัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงกานต์ทิตา พันธ์เพชร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงขวัญจิรา มานพวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงบงกช ดีพร้อม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๙๘ เด็กหญิงพรรณารายณ์
ขันตี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงพิมพิกา บุญแย้ม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงมณทกาญ อาษา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงวรัทยา ไชยสินธุ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงวิมลศิริ ภูกำเหนิด

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงสุทัตตา สาดกำปง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายเจษฎา กระจ่างศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายญาณวุฒิ เหรียญสันติกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายถาวร จันทง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายภูเขต รามภักดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายอติชาติ บริบูรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงทิพรดา เชียนมัน

่ ่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงธนพร พลกล้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๑๑ เด็กหญิงปราชญานันย์
ไชยตะมาตย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงวริษฐา นาคขม

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงสรัญญา อดทนวรโชติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงอรวรรณ นุชรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๕ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงอรัชพร บุญไทย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๑๖
นายไกรวิชญ์ ปกคณะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายเจษฎา สายเนตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายณัฐดนัย มหิสุ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายพลกฤต โพธิสาร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายพสุธร ลออเอียม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายมานัส พรหมเมือง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงชวกร ประเสริฐสังข์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดำรงค์รัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงณัฐนรี บุญขำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ พวงทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงธันยพร งามสม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงเบญจมาศ ละครพล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงพันธ์วิรา จันทร์โอ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา กำมะเริง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงสิรินทรา น่วมไม้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงสุพัตรา ฉัตรชัยมงคล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายกนกพล มาจำเนียร

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายกันตินันท์ ผึงทอง

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ วารี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายธาวิน ทองรุ่ง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายพิเชฐ สุขพงษ์ไทย

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ยุภาคณิต

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายสมบูรณ์ เขมนันท์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงกชกร เมืองโคตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงชลินทิพย์ เดสูงเนิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ รุณพงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงปยธิดา นาจำปา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงละมัย อุ่นใจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ ทรงเวียง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงศศิธร ไชยแสง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงศศิวิมล จำนงค์ทรัพย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงสุพัชชา จันทบุรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงอริสรา เอียมสำอางค์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายนราวิทย์ นันทราช

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายวิชญะกิต พละสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายนราธิป อ่อนอ่วม

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายพงศธร พานทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายศรวัส เดสูงเนิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายกนลรัตน์ พิมสร

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงกัญญพัชร แก้วทรวง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงขวัญฤทัย วนิชชากร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงสุวิชญา พันธ์ยงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงทิพวัลย์ ทองถวิล

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายขวัญชัย นิยมจิตร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายจักรพันธ์ บุญศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายฉันทวัฒน์ พาวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงจาริยาพัชร พันธศรีนิธิศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงจุฑามณี ปนทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา

ล้อตระกูลพาณิชย์ ๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงสุชานาถ เฉือยกลาง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงอินทิรา นอนา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายวชิรพงษ์ เอียมรอด

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เกิดโกยแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงชนกนันท์ วิเศษ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงบุลิน วงค์เอ้ย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงวาสิตตา ลาภหิรัญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงสุชานุช เฉือยกลาง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงสุพิชญา รัตนอุไร

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายอิษฎา โรจนประดิษฐ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายธนกฤต สนน้อย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายธนบดี ไกรรอด

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงรัตติกรณ์ เขามูล

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงสุภัสศร บุญประดับ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงทิพย์วรรณ อาจภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายหาญชนะ เหนียวกระโทก

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงลลิตวดี สุดนาวา

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงธนัชพร พลอยพิไล

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญเกิด

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๖๘๕
นายพัตธณดนย์ เก็บผัก

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงอรัชพร เทียงธรรม

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายภูมิรพี มีสุข

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายสิระภพ สาทลาลัย

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงประภัสสร ทองหล่อ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงปาลิตา ทามี

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายธรรมปะพล จันทนะชาติ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายณัฐกรณ์ รัวชัย

้

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงพชรพรรณ ผลาผล

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงภัคจิรา สีพันดร

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายเจ้านาย พอล

เดลโลว์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายสรรค์นิธิ ภมรพล

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงเกวลิน สืบสุนทร

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงภูริตาพร บุตรวงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงมนัญชยา นนท์ตา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงสุนันทา นามอักษร

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายชุติพนธ์ สิโนทก

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงอภิสรา บุตรดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงชนิสรา ไชยปญหา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายชญานิน เพิมยินดี

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๐๕ เด็กหญิงพรรษตวรรณ
จัยสิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงสุกฤตา ขวัญนาค

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงปทมา กันยางค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายหนาน จำนานหมัด

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายไตรภพ ดีสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายจิรสิน พิศพรรณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงวรินรำไพ เสาวรส

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ จันพยับ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายณัฐพล เลือมศัทธา

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๑๔
นางสาวธนวรรณ สุขประดิษฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงชนากานต์ พรมลา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงหฤทัย เทศถนอม

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงสายชล เขียวไสว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายธีรโชติ บัวจำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงกุลสิณี เทศน์ดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะตงวิทยา วัดนำซับตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ชัยสิน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงจุรีพร โฮ่คลัง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายหัตถชน คงมนต์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงปนมนัส อินลา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงสุภัททรา ยามมี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ แหวนแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงกาญจณา ทองอินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายพีรายุ เขือนขัน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงศุทธินี พงศ์สวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงภัทรวดี ประทุม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงณฐนนท์ ถ้วยชา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงจิตสุภา บุบผาเวียง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

วัดปะตงวนาราม  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงพรลภัส เกิดผล

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงจิดาภา บุญรอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงสุพัตรา เสวก

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงกนกพร แนบเนียน

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงกัลยา มาไสย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงอัญธิกา ศัตรูพินาศ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงอทิติยา แซ่ปง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงสุทธิดา พารา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงณาขวัญ แปนแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแดง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายพลพรหม จตุรพรหม

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายธีรภัทร พิศพงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายปยะ ชัยวงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายปฏิภาณ ลาโสภา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงวรัญญา เดชมี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายอัครชัย เพิกเดช

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายนนทวัช ชืนสวัสดิ

่ ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงปาริสรา แหล่งหล้า

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงปสุตา อาบสุวรรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงนภสร ยอดอาจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายบารมี หนูกัณฑ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายจตุรทัพ เตียวประเสริฐ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงสุนิตา หุนสุวงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๗๕๕
นางสาวจุริรัตน์ ปดกอง

๐๑/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๕๖
นางเมตตา ชายหาด

๒๓/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายพีรพงศ์ ปญญารัตนโยธิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายเกรียงกมล ขมินแก้ว

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงวริศรา บุญแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา เทพเสนา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงศศิธร บุญกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายวสุพล ทัศอินทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา แปนแหลม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายเฉลิมพร สายยศ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงอารยา คุณวิเศษ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายอัษฎายุธ พรมราย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงชนินาถ สีลากิจ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ วงค์วุฒิ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงคโปร์แอร์ไลน์ส วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญธิรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงคโปร์แอร์ไลน์ส วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงฐิดาภา จันละมูล

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงคโปร์แอร์ไลน์ส วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงศิรินทร์ บุญนิม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงคโปร์แอร์ไลน์ส วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายรัฐภูมิ ฟุงเฟอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายอิทธพัทธ์ เพิมพูล

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายอภิเชษฐ์ จิตประไพ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงชญาภรณ์ โสสุทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงชลธิชา มะโน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ปญญา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงนวภัทร ทรายแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงพัชรพร บุญทิพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงพรนภัส เขียวชะอุ้ม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงมณีมณฑ์ มะปะโม

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา พิสันเทียะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงลลิตา มะลิงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงวิรดา จันพางาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงสรัลชนา สากุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงศศิธร ศิลปชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงอมริสา วงศ์ดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายกฤติพงศ์ สอนจ้อย

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายธีรพงษ์ ฉางหมอก

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายเมธี เนียมคล้าย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายยศพล พงษ์ทุมพระ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายสหรัฐ ทองจันทรา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร จำนงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร จันทร์จิตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงนิพาดา แย้มเกษร

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงพัณณิตา ทองนาค

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงภาสินี กันศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงวิภาวินี แสงอาทิตย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงสุชญา หมืนทอง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงสุนิสา พิชัยวัฒน์โกมล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายพันธกานต์ อินหล้า

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงไข่มุก ดวงจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงชลธิชา วิลัยเลิศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงแพรพิไล อินทโชติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงอภิญญา แก่นกระโทก

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายธรรมนูญ อ่อนคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงสุนันท์ อินบำรุง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายธีรภัทร พุ่มพวง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายยุทธภูมิ งามเสงียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายกรวินท์ ครามสุภาพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายจิรพัฒน์ หนูอิม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายปยังกูร เจริญสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายยุทธพงษ์ สอนดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๑๔
นายสมรักษ์ เชียงใหม่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงขนิษฐา คำไทย

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงญา ไทรย้อย

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงฐิติมา นาโควงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงตรีรัตน์ เหมือดขุนทด

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงธนภัทร ฮะหลี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงสิเรียม หัดสูงเนิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงมะปรางค์ คำหงษา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงหรรษลักษณ์

แสงทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ เหล่าทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายฟาใส ชำนาเวช

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายสิทธินนท์ ฮึงเบียว

้ ้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายธนชัย น่วมโต

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงศิรภัสสร กองแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คงมาก

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงเรือนแก้ว ยศมูล

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายอิทธิพล วงษ์เวช

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายภัคพล ผลให้

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงอาทิตยา พันโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายภัทรนันท์ แม้นชัยภูมิ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายฐิติวัสน์ พันธ์ทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงอริศรา นนท์ศิริ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงชุติมา สังเกตุกิจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงพรนภา อำภา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงรุ่งรพี จันทำ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงวรรณวรี คำวาริห์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ แสนพันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงอารยา หอมทรัพย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายสิงหา กองแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงสริตา ไวมือ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๔๔
นางสาววิสา พร

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงวิภาพร ฝายเปน

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายสรรติภาพ สร้อยสอิง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงบวรลักษณ์ บุญโสภณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงศรุตยา อยู่ยืน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับตารี

วัดปาธรรมวิเวก (ซับตารี)

 

จบ ๒๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงสุภาวดี เนตรท้วม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนส้ม วัดสวนส้ม  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงพิยดา บัวใหญ่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนส้ม วัดสวนส้ม  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงสุชานาถ อุจันทึก

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนส้ม วัดสวนส้ม  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายรัฐภูมิ หนูเทศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายสรวิชญ์ บุติมาลย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายอนุวัฒน์ บุญวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายอัครวัฒก์ สิงห์โคร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงกชกร วามะกัน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงเกศกนก ผิวดอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงชลธิชา พรหมนา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงดลฤดี มังคัง

่ ่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ นำเย็น

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงอัฐภิญญา กุนขุนทด

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายเถลิงรัฐ นิทรา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายธนพงษ์ นามวงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายธีรัช หินวิเศษ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายนัธทวัฒน์ ราชาพล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายพบธรรม จันทเลิศ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายวีรวัฒน์ ชอบชน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายสิทธิเดช พุฒตาล

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงกชกร ควรอักษร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงสุธาสินี ใจสุทธิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงชลิดา เคหะเจริญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงชาลิสา สุกใส

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงพัชรียา วงษ์น้อย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายเบญจกร โนนมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงสุพิตรา สิทธิพาที

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายกฤษณะ บุตรหนู

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายวิชชากร เต่าสา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงกรงใจ พรเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงกัลยา ศักดิเนตร

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงกิตติมา คงคาเขียว

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงชนิษฐา อ่วมรักษา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงนัดดา เงินเร็ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงนิตยา สุธาโภชน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สินมัน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงปาริชาติ เจริญพร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงรุ่งณภา กุลรัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงสุทธิดา แสงพระจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงสุนิตา ติลานนท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงอรกมล แก้วสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายบุญทวี มณฑี

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายมินทดา จันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายอมร อ่วมรักษา

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายอิทธิพล อุ่นทรัพย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงพัทธมน สิตาธรรม

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงวลัยพรรณ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เทียนศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ยินดีเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายทักษิณ พุฒตาล

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายธัญธร อยู่ในธรรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายธีรภัทร์ ประเสริฐสังข์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายปฏิภาณ เผ่าประจันต์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายปฐมพงศ์ นาคสกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงพรรณิภา อ่อนอุทัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ผายดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายธนูลักษณ์ กองแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายธีรเดช คัลลัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายประจักษ์ เขมร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายพีรวัส นรินทร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายภูชิต แก้วดอนไพร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงบุญจิรา นาดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เสเกกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายธนพงษ์ หวลขุนทด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายเบญจพล จันทะสิงห์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายณัฐตพล โอภาษี

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงฑิตยา สุขอิม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายธาดา ช่วยชุ่ม

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายภุมรินทร์ บุญทรง

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงนภัสสร บุญมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๑๙
นางสาวอุมาภรณ์ ศรีสังข์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทเลิศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๒๑
นางสาววรรษมล ขวัญทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงกิตติกาล สุนันท์วิริยาภรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๒๓
นายสดใส สุขโข

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๒๔
นางสาวชนิดา รัตน์ใหม่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๒๕
นางสาวอรัญญา จันทเกษ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๒๖
นางสาวอุไรพร พรมจำปา

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๒๗
นายวรินทร วงษ์ภูงา

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๒๘
นายอนิรุต ดาวเรือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๒๙
นายกิตติศักดิ

์

วรรณภักดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๔ / ๑๒๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๙๓๐
นายเมธี พัตภักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๓๑
นายเจนศักดิ

์

คีรีชล
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๓๒
นายพีรพัฒน์ ประโมณะกัง

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายธีรชัย แก้วเขียว

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงพฆวิฏา เสือบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงปณฑิตา ปริโป

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายพชร พูสุวรรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงวสุนันท์ แซ่อึง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายทีปรกอน พุกสีดา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายเดชาธร โพธิหัง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงพิชชาฎา นิพลรัมย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๔๑
นายวันชัย ปรางทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายวฤนท์ ล้วนดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงนัทธ์หทัย สุขเสมอ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายอนุรักษ์ พิศพรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายอนุสิทธิ

์

พิศพรรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงจิลลาภัทร โคบาล

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงณัชชา พรมทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงณิชา เห็ดตุม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงจิณห์นิภา จันทรส

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ชมดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงอวิกา ภักดีพันธุ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายทักษ์ดนัย เหลืองาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงตันติมา บำรุงบ้าน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายนาน สวนจำเริญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงสุวรรณดาณี ลาย

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายพิสิษฐ สม

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแหลม วัดบึงชนัง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายสุทิวัส จุลมณฑล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายอชิระ ล้วนดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงกมนธิดา เงินดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงการเกตุ เงินเต็ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงปนัดดา บุตรดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงนิพร เงินเต็ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๖๓
นางสาวจุฬารัตน์ ไสวย์

๑๕/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายฐิติวัฒน์ ประทุมนาค

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายปยะวัฒน์ เตสา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงเกวยูลิน ปราบนอก

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยอดยิง

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงสุวัจนี งามดีเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงหทัยภัทร กุดสาร

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายฮง จันท่า

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงพิชญาภา ศรีเมือง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายฤทธิชัย ศรีวิวัฒน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงจันทกานต์ คงวิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เทียมยศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายเพ็ชรัตน์ กะหมายสม

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายภาณุพันศ์ เล็ดลอด

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงเกษมณี เจือจาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงจีรนันท์ เขือนเพ็ชร

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงณัฐการย์ โสมนัส

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงนภัสสร ผาดผ่อง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายพรพระพรหม

ว่ามา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงธิญาดา ใจน้อย

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงนภาลัย วรรณทวี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาวิไล วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายเปรมกมล ภูมิโคกรักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายอชิรวุฒิ อยู่สบาย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายปณายุธ มาสวัสดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงปยรัก โพธิแก้ว

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงธีรญา ศรีสุข

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงอธิชา พุ่มทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ อาจกิจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพธิทอง

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงพิมรัมภา เทพรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สถาวรสมิต

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายรัตน์ชานนท์ ปสา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงสุพิชชา ทองคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ กระหอม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงชนิตา หาญพุฒ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาหอม วัดวังกระทิง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๙๘
นางสาวณัฐญาดา ภูมิผล

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๒๙๙๙
นายศุภวิชญ์ ไชยเดช

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๐๐๐
นายกษิดิเดช

์

เฉลิมพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายพงศธร สมพล

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงอนงค์นารถ แปนแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายชัยวัฒน์ กองจินดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงพัทธนันท์ ปะปาโท

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายธีรภัทร ศรีมณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายชัชวาล แก้วเกตุ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายปริญญา คำหาญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายภัทรพล จันทเกษร

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายพิพัฒน์ ทองดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายธีรวัฒน์ สุระนันท์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายศุภวิชญ์ เจริญภูมิ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๑๒
นายเสฏฐนันท์ สะอาดวงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๑๓
นายคามิน บุญสงค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญครอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายนิธิกร บุญประสพ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายวุฒิชัย กองจินดา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงริณรนิฐ ดิษจำรัส

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงบุษยากร เลือมสำราญ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงนิสารัตน์ บุรพกร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงนงนภัส นุสติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายวรากร ศรีสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงสุภัสสร ศรีบุญธรรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายวฤศิษฐ์ ทางเรือ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลรักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงศิรประภา นาใจดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงภัคจิรา กล้าหาญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายอรรถพล มธุรพจนกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงจันทรัตน์ สวาฤทธิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงศศิพิมพ์ น้อยถนอม

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายกมลภพ วีระทรัพย์อนันต์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายภูริพัฒน์ ถนอมน้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงสุพรรษา สุขเจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายนิติพน อรุณโชติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายภาคภูมิ กฤษณะเศรณี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายจักรินทร์ ต้นโพธิ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายรอง เซา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงณหทัย ประเสริฐสังข์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงสิริกร คำบุบผา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายปณณธร ลพมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงหทัยภัทร ผันแปร

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงกัลยกร แซ่เอียว

๊

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงณัฏยา เฉลิมลาภ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายรชต เฉลิมพงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงจันทรัตน์ แก้วขาว

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงวิลาสินี สุวรรณนอก

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงอริสา วงษ์สว่าง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายณัฐภัช อรุณโชติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์กระจ่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงศุภลักษณ์ จำเนียรกาล

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายกฤษติภูมิ บุตรขุน

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงรัชนี บุญไหล

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายวุฒิชัย ฉวีพักตร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายภาคิน กาญจนะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงรมิตา ศรีกลม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงชญานี อุปแดง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายอาทิตย์ สว่างภพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเต็ม

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายธนภัทร รัตนพงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงนิชนันท์ วงษ์มณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

บุตรเจริญศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงสุทธิดา สุธรรมมา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงภาวินี สุคนธรส

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายกานต์

ปานประเสริฐแสง ๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงเพ็ญโพยม วิมานทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายธนภัทร เสมสฤษดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงเกสรา ไหลจำรัส

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายนฤเบศร์ โมกหอม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงธีรดา ประสานวงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงกุลปรียา บรรจบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๘ / ๑๒๘

้
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จบ ๒๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายนพกร ช่อพยอม

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

ละออง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายชาญชัย จันทร์ทวีแสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายอังศุธร ขาวประภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายชูวิทย์ เชยสมบัติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายรัตนกร โอภาชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายวงศกร วรรณวงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงรมิดา ศรีกลม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บูรณกิจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงจันทิมา เตียนศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงชญานัท สมพืน

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายธนากร ชำนาญทวีทรัพย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงปรียมน แซ่เฮง

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงโชติรส รัตนสร้อย

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงลีลาวดี วัดอ่อน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงณัฐณิชา คำปุก

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายกฤษนล จอมกลิน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายอภิชัย ชะโลปถัมภ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายสุวิชาญ ชินโช

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

เดิมสมบูรณ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงปริณดา ยุบลำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายอมรเทพ พวงเงิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายวลัช วงษ์สุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงสุพัตรา ยนตร์ภักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายชยพล สรรพคุณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงพิมพ์นารา

ธนประสิทธิพัฒนา

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายชัยอนันต์ ท่าเขา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงไอรดา สอนแพง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ เสมสฤษดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายนัทธพงศ์ พลูพัฒน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายนวพล มากอินทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายกิตติกร บัวแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ทันทะพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงอาภัสรา เบิกบาน

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เขียวผ่อง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายเกรียงไกร เปล่งสอาด

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายยศกร แซ่จิว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงณัฐวีพร แผ้วโคกสูง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงวริศรา สุขสากล

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงวรัญญา เรียบร้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายสุกฤษ เล็บขาว

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายณัฐภูมิ เลือมใส

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายพศวัต พรตเต็ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายวัทธิกร หิรัญเจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายณัฐดนัย บ่อพลอย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงนรมน ม่วงมนตรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายภัทราวุธ ยิงยงค์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงบุญศิตา รัตนเชิดชูวงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงปยาพัชร รัตนาคะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายพัสกร ทองดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงนาตาลี เอียวซู

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายลัทธพล โพธิแสงดา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายจักรินทร์ ไกรศรีทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายธนภัทร หิรัญเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายวรภพ วุฒิเกษตรสกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงยุวรรณี ใจสุทธิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงไปรยา สุทธิประภา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ อรรถวิล

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงกฤตพร บ่อหลี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงณัฐณิชา เลือดทหาร

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายกุมภาพันธ์ อุดมสุข

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายสอน ลอม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงพิมล ทับทิมทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายธวัชชัย เมือบภู่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงรำไพ วัฒนา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายนัฐพงศ์ ไชยริปู

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๓๖
นายธีระ ฮุย

๑๔/๐๔/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายนพรุจ อภัยศิลา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายสาธิตฐ์ โยธิกุล

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงธนาพร ชนะโรค

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงธนัญญา สุขสำราญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายธนกร ตังมัน

้ ่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายทัศไนย ชอบชน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงจิดาภา สกุลนาค

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายภูวดล พงษ์ดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายธีรเดช วงศ์เย็น

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดเขาช่องโกรน  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายรัฐภูมิ กลมเกลียง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดเขาช่องโกรน  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงภัทรวดี บังเกิด

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดเขาช่องโกรน  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงโสรญา แหวนเงิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดเขาช่องโกรน  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายสมชาย กลันเสนาะ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดเขาช่องโกรน  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ รืนฤทัย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดเขาช่องโกรน  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายอัครพล มันคง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกลอย วัดเขาชำห้าน  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงภัคนภา โพธิเจริญ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองกลอย วัดเขาชำห้าน  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายณัฐพัฒน์ อยู่แก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองกลอย วัดเขาชำห้าน  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายสมพล ศรีมูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองกลอย วัดเขาชำห้าน  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายนาวิน อนันต์โท

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายวินัย พร้าวชาวนา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายภูมิรพี เตือนใจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ ท่าหิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงนีรนุช ผดุงพรรค

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงรินลดา สร้อยศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงกิงกนก

่

เทียนเลิก
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงจิรภิญญา เขียนนอก

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงพนัชกร พันธ์ทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงพีรดา กุลเดช

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงธมนวรรณ ไชยริปู

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายวัชรพงศ์ ผลิพืช

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงวรรณสา ครุฑอรัญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงพัชรา กลมเกลียง

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงญาณภัทร ศรีบุญเรือง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย วัดเขาตาหน่วย  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๗๐
นางสาวบุญตา สุพกิจ  กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๗๑
นางสาวสุนทรี คำพิบูลย์

๐๕/๐๗/๒๕๓๐
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๗๒
นางสาวกมลวรรณ รัตนรังษี  กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายจีรภัทร์ นิยมผล

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๗๔
นางสาวกนกวรรณ บำรุงชาติ

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๑๗๕
นางสาวปริยา ศิริแสง

๒๓/๐๓/๒๕๓๒

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๗๖
นายประพนธ์ ธนะสาร  กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงมัญชุภา เฉลียว

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๗๘
นายฉัตรเพชร บริคุต

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๗๙
นางสาวเบญจวรรณ ชาตกุล

๑๖/๐๙/๒๕๒๕

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายวิชาญชัย เฉยขุนทด

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์
วัดปากนำแหลมสิงห์

 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงจิตติมา เฉียบแหลม

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์
วัดปากนำแหลมสิงห์

 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายเด่นภูมิ เนินลพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์
วัดปากนำแหลมสิงห์

 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อารามรักษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์
วัดปากนำแหลมสิงห์

 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงเชอรี

่

ทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำแหลมสิงห์
วัดปากนำแหลมสิงห์

 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายศิวกร พุทธเสน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายศุภกิจ แสงงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายณรงค์ศร เด่นชัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงสวรรยา บริหารพงศ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงวัสสิกา ปฏิเวท

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงอารยา ประทุมวาล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงลลิดา นิยมผล

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากนำ (ประสาทวิทยาคาร) วัดปากนำแหลมสิงห์
 

จบ ๒๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายธันวา โพธิเจริญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดสามัคคีธรรม  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายเขมมนัส พ่วงพี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดสามัคคีธรรม  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กชายบริพัตร โตสารเดช

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดสามัคคีธรรม  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายปยพัทธ์ ปลายเนิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดสามัคคีธรรม  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ชอบชน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดสามัคคีธรรม  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงชนาธินาถ รุ่งเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดสามัคคีธรรม  

จบ ๒๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายกฤษกร กุลโสภา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีมุย วัดสามัคคีธรรม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงณัฐพร เกษี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงวีธรา แก้วทรัพย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงศยามล แก้วทรัพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงปยะนุช รัตนสร้อย

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงดวงเนตร สีเข้ม

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงนภัสสร ปลายเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายชญานนท์ รักร่วม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายธงชัย บังเกิด

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายมาริตษ์ แจ่มจำรัส

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายบูรพา รัตนสร้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงณัฐวดี ใจสุทธิ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร แถวกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงศลิษา แก้วทรัพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงสุรัสวดี ไชยริปู

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงศศิวิมล บังเกิด

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงลักษณารีย์ จิตสมชีพ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีวิรัญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงสุชานันท์ ใจสุทธิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายรเณศ เพ็ชรล้วน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายชลนธี คล้ายสุบรรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงภัทราพร คำตา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงจันทกานต์ สุขเกษม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายธีรภัทร สรรพคุณ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เย็นสำราญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายเจษฎา ชาลีรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ จังหัน

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงพิยาดา ม่วงกลิน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงนาเดีย ม่วงกลิน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงสมพร เทพจันอัด

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงอสมาภรณ์ เกตุกันต์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงอัจฉรา หนองขอน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายสุภัทร พุกซือตรง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงจันทร์เทือน รน

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงทิพวรรณ พันธุ์สุข

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ บัวจาน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายวรวัตร ม้าวมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงผกา จันทร์คีรีเขต

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๓๗
นายรังสิมันตุ์ ศิริมงคล

๐๖/๐๗/๒๔๙๐
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๓๘
นางสาวณัฐณิชา ประทุมนาค

๐๓/๐๒/๒๔๙๐
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๓๙
นางสาวอัญชลิกา นพสาย

๒๗/๐๓/๒๔๙๐

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๔๐
นางสาวเมธาวี ไกรวัน

๐๕/๐๕/๒๔๙๐
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๔๑
นางสาวกัญญานัฐ ศรีทองรุ้ง

๐๙/๐๒/๒๔๙๐
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๔๒
นางสาวขวัญฤทัย ยอดทอง

๑๐/๐๒/๒๔๙๐
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๔๓
นางสาวจรรยพร คำพินิจ

๑๑/๑๐/๒๔๙๐

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๔๔
นางสาวณิชา เมืองจันทร์

๑๒/๐๒/๒๔๙๐

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๒๔๕
นางสาวธีรนาฏ คงอยู่

๑๓/๐๒/๒๔๙๐

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๔๖
นางสาววลัยพรรณ ภักดี

๑๔/๐๙/๒๔๙๐

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๔๗
นางสาวภัทรภรณ์ ยิงยง

่

๐๒/๐๖/๒๔๙๐
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๔๘
นางสาวสันต์หทัย งามละมัย

๐๔/๑๐/๒๔๙๐
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๔๙
นางสาวสุนิชา ใสตะภาพ

๐๖/๐๓/๒๔๙๐
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๕๐
นางสาวณัฐิศา ดูมิสิน

๑๕/๑๒/๒๔๙๐

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๕๑
นางสาววรรณวิสา กุลอัก

๐๓/๐๖/๒๔๙๐
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๕๒
นายกรวิชญ ไสตะภาพ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงจินดาพร นนทรัตน์

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๕๔
นางสาวชนิภา พรมดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๕๕
นายชัยชาญ พรมเกตุ

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๕๖
นางสาวชุติกาญจน์ คำนาเวช

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๕๗
นางสาวโชติกา ไสตะภาพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๕๘
นายณัฐกิตติ

์

กุคำฮัก
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๕๙
นายถาวร วงศ์คช

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายพลวัต ยุตกูล

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๖๑
นางสาวภัทริราภรณ์ สันตะโชติ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๖๒
นางสาวเมย์ธิกา ชมดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๖๓
นางสาววิกา ใสตะภาพ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร คลองบอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงวรรณิกา พุทธศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคต วัดคลองคต  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายนนธกานต์ แก้วสว่าง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงพนัชกร เอมวงษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงเคียงแข จันทรส

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ กอสูงเนิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจางวาง วัดจางวาง  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงสริดา นนทรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงณชนก นูรักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงปยุดา ล้วนดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงวิภาวดี รัตนพันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงสิทธรัตน์ ลือสถาน

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิลานิล

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงจิรภัทร รัตนพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงอรกานต์ ศรีเดช

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงหทัยภัทร เห็ดตุม

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงอรทัย ทิศบุญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงจิรัชยา ฐานะพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลง วัดนนทประชานุกูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๔ / ๑๒๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงกชกร สมคิด

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงชนิภา จันทร์แรม

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงชุตินันท์ ช่วยสุริยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

วิรมย์รัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายประกฤษฎิ

์

ลือวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงปาณิสรา ปานแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงพัชริสา พุทธวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงวีรอร จันทร์พิมพ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงอริสรา ไสล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงอภัสรา คลองบาน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายกษิดิส ไสตะภาพ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธาราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายณัฐพล ศรีเพชร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายภาสกร แสนหาญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

มอมขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายอิงครัต คำหงษ์สา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงชลพินทุ์ พฤกษา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ บัวขาว

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงปรายฝน คุ้มสมบัติ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงเกษมณี เกษสาคร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงพรทิพา เทียงแจ้ด

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เปยคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงสุณิศา มหิสุ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ กาแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงพรรณิภา วัดเมือง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายสยาม หลไทยสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พึงแก้ว

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายธีรภัทร การภักดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายขจรเดช ครูเกษตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงฐิติยา

เศรษฐีธัญญาหาร ๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงดารา วิหกโต

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายทักษ์ดนัย เพ็ชรสงคราม

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายรพีภัทร จันทร์แจ่ม

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงพรพณา ทรัพย์คง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงอารี ศรีจรูญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงปนมณี ทุมศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๕ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อำนาจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายนพณัฐ ทองคำเปลว

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายอดิศร กองทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายยุทธินัน พรมมากุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายชัชนันท์ พรมจันทึก

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี

วัดราษฎร์พัฒนาสามัคคี

 

จบ ๒๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายปติพงษ์ ชะแมบ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายพีรัชชัย เครือศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายภูวริพัฒน์ บุญส่ง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายรัษฎากร วงจันลา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พะนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงกรกนก ทองทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงกันยภัค กลินขจร

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงกัลญารัตน์ มะลิวัลย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงเกวลี ไทรทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงจิตรา ศิริรัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ภูวัด

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงฌณิดา กิชะรัมย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงณัฐชยา เจริญคง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงธณัทอร เตชะดีสุขสม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงนัฐนันท์ สิมบุตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงนันทิชา สุขยงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงนิลปทย์ เขมะวรรณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงบุณยกร พลมา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงพรพรรณ โทสันเทียะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงพัชชา มันสมใจ

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงพัชราพร พรมมี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงพิยดา บุญแย้ม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงภัทรภร ทองพิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วุทธิกูล

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงรัตนกร พันธุ์ทุ้ย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงวัลลภา คีรีรักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ ไชยมงคล

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงศรัณยา พุทธชาติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงศศิกรานต์ เสามัน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงศศิญา ส่งหลำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๖ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงสิรภัทร ไทรยอดแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงสุนิษา สมแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงอรทัย เสมอไว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงอรวรรณ นุกูลพวก

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายกันต์ศักดิ

์

จันทษร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายฉันทวัศ วงศ์สุทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายพชร ขอบชิต

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายพัฒนพงศ์ ตรีศาสตร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายพิทักษ์ ชะแมบ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายศุภวิชญ ทองขำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พาสมบูรณ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงกฤติมา สุนตะกูล

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงกฤษติกา ทันบุตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงเจนจิรา จตุเทน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงชนิกา สร้อยสุวรรณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงณัชชา จันทราช

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงธนภรณ์ สร้างนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงนันทัชพร ทองเลือน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงปฐมพร ถาวรพัฒน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงปนัดดา จิว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงพรชนก รักยิง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงพรญาณี ภู่จันทึก

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงพุดนำบุษ สิมสีดา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภู่มาลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กหญิงรุ่งฤดี แย้มบุปผา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงลักษมณ ล้วนดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงวินสุดา ธัญญสาร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงวิภารัตน์ คลังทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงสมพร ทองแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงอริสา ชุมปลา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงอาชิริยา จันทร์เอน

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายจักราวุธ ชำนาญค้า

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายณรงค์ชัย ราชโสภา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายธนกร พันทะมาศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายผดุงเดช สอนวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายภัทรพันธ์ มีเพียร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายภูริภัทร์ ชมภู

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายวรกร ริมคีรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายวุฒิกร เจริญพร

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายศราวุธ ทองบ่อ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงเกสรา แซ่แต้

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงขนิษฐา ระงับโจร

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงขวัญฤดี ทองแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายอรรถพร เขตนอก

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงณิชา ลือญาติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงนันทกานต์ ก้อนทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ คำสา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงวรรณวิษา วิมลภักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงอภิสรา สันตะศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายธนิศร์ รัตนสร้อย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายรพีภัทร กองทูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงพีรดา ฉลาดดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงอพิศรา บุตรสืบสาย

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงอรวรรณ มุขแสง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงอารีรักษ์ เปรียมสม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กลินหอม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายธิเบศวร์ สุวรรณา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายพชร พิสุทธิพงษ์บูรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายชูเกียรติ สุขลำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายธนกร เล็กวงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายธนาดล สันตศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงปณิตา นนทรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา กันเจิม

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงสุพรรษา เอมโอน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายพิธิวัต ขันทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายเมธัส เกษมศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงกนกพร ทวี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงพรพรรณ เจริญผล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายชินวัฒน์ บุดพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงเบญญาภา คงมัน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงสุกัลยา เสนตัน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงปาริชาติ ศรีบุญเรือง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงรุ่งฤดี พันอินจ่อง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายธนัยนันท์ อินทพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายณิติศักดิ

์

แก้วขาว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๒๕
นายปภาวิน พงษ์นุกูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๒๖
นายเกรียงไกร กุลฑล

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๒๗
นายชัยชวิศ แสนสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๒๘
นายฎรัณภพ กลินหอม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๒๙
นายณัฐนนท์ ชูมี

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๓๐
นายธันยธรณ์ นุกูลภักดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๓๑
นายภูมิภวิศ เมทา

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๓๒
นายสุธน หัสนาม

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๓๓
นายสุนทร หมืนหาญ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๓๔
นายพิรตินันท์ เรืองกระโทก

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๓๕
นางสาวกรรณิการ์ สุขสังข์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ฉลาดดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๓๗
นางสาวญานิศา กรุณัง

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๓๘
นางสาวณัฐชยา พงษ์เกตุกรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๓๙
นางสาวปภัสสร เครือศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๔๐
นางสาวนพรัตน์ บูแดง

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๔๑
นางสาวนิลยา สุขเลิศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๔๒
นางสาวปณณพร พันธุรังษี

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงปานวาด พวงเพ็ชร

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๔๔
นางสาวพิมพ์ชนก พุศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๔๕
นางสาวพิมพ์มาดา พุศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงวรรณา พรหมไทย

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๔๗
นางสาววัลนา พลเยียม

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๔๘
นางสาวไหม ประสงค์สุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๔๙
นายณัฐพล กุลฑล

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๕๐
นายดุลยวัต ไชยเชตุ

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๕๑
นายไตรภพ กองสารี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายนนทกร นำฟา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๕๓
นายพัชรพงษ์ พุทธอุทัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๕๔
นายสิทธินันท์ นกกูลพงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๔๕๕
นายอมรเทพ อุทัยรัศมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงกฤตยา กระโพธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทรส

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๕๘
นางสาวชนิษตรี แก้วกระโทก

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๕๙
นางสาวธนภรณ์ เหียนหัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๖๐
นางสาวธัญญลักษณ์ เจียมจำรัส

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงนริศรา เกษร

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๖๒
นางสาวนฤมล บุญประกอบ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงนิตยา วงษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงนิตยา ศรีตระกูล

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๖๕
นางสาวปณิตา สุภาพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงปานฉัตร พวงเพ็ชร

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๖๗
นางสาวภัณฑิรา ฮกยี

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๖๘
นางสาวภาวิณี น้อยสีสิริวัฒนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงรุจิรา จันทร์เอน

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๗๑
นางสาววิยะดา ยศนันท์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๗๒
นางสาวสายธาร หมู่บัณฑิตย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๗๓
นางสาวอธิชา ปาพ้นภัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๗๔
นายกฤษณะ มีพร

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๗๕
นายฐิติกร เกษมศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๗๖
นายนครินทร์ บำรุงธรรม

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๗๗
นายวัฒนะ วังแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๗๘
นายสมประสงค์ คล้ายฉำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๗๙
นางสาวจิดาภา วิชัยเวชวิวัฒน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๘๐
นางสาวพีรดา จันทร์ดา

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงเพชรพลอย ผลไม้

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๘๒
นางสาววรรณลักษณ์ ช้างโต

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๘๓
นางสาวอพรรณรัตน์ มูลนิสาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๘๔
นางสาวบี รักษ์ศิริ

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๘๕
นางสาวพัทธมน เสืองาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๘๖
นางสาวมนธิรา กงศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงธารี รสหอม

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๘๘
นางสาวอาทิตยา สฤษดิไพศาล

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๘๙
นางสาวรติมา ธัญญสาร

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๐ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงศิวิมล พันทะมาศ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๙๑
นางสาวสุทัตตา จันทเสน

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายเมษา ชมสวน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายวีรภัทร บุญเลิศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงนพวรรณ แพรงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงสุลิวรรณ จะรึกรัมย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงสุรัชนา ดวงมะณีย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงพรรณี ยู

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายกินา ยู

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายธีรภัทร ศิริสวัสดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายอธิเมศร์ คีรีกมลเกียรติ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงณัฐชนิดา เดชพิมล

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงสุปรียา แก้วจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงจีรนันท์ ปลีพันชู

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายฐิติกร บัวขำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงอัยลดา ปราบคะเซ็น

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายอภิวัฒน์ ยุติกะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายอภิชาสุข เทียงกลาง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงปยาภรณ์ เพิมพูน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายณัฐชัย จะรึกรัมย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายวิศรุต สิงห์ทา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงธัญพิญชา ปรีพันชู

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงชนิดา วงค์ภักดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงกนกวรรณ จินแส

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ คุณเจตน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายเอกราช ดอกไทร

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงพัสรัตดา แพรงาม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายธนยศ ผลพักร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพังงอน วัดพังงอน  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายจักรี สวัสดิคุ้ม

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายบุญยวีร์ บุญมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงปวริศา มะโนวัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงธัญวลัย สุนทรา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายธัญชนน เปรมกมล

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายพงศ์ศิริ คุ้มรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงชาลิสา ศรีคงรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงปรียานุช งามปลืม

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายภานุพงศ์ ตาคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายอนุพงศ์ ด้วงดารา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายวงศกร บำรุงการ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายพิพัฒน์ ซือสัตย์

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงวิมลณัฐ เผือกทองคำ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงอัญญ่า มอยร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงณัฐภรณ์ พันธสา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงอังค์วรา ระยับศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงปุณญาพร บวรปยวัศว์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๓๕ เด็กหญิงเอ็มม่า  มากาเร็ต

สแปรี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงแทนขวัญ ตรีสุริยบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายจักรเพชร ไชยวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีเกิด
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงปภาสินี ประจงการ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายวรวิทย์ บำรุงเวช

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงศิวพร ขัมพะบุณย์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงจิรติกานต์ ชำนาญศิลป

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ประไพเพ็ชร

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายดำรงค์เดช ประสิทธิผล

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์ประเสริฐ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายชยพล ห่างภัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงธัญพิชชา สยามไชย

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายวรายุส กลีบบัว

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายชนสรณ์ ปรีนเพน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงพจณีย์ พัวศิริมิตร

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงพรนภัส ฉุยฉาย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายณัฐภัทร ไชยโชค

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงณัฐธยาน์ บานชน

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายสุรยุทธ์ ทรัพย์โภคา

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายวุฒิชัย อาจพินิจ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงอริสา จตุพรมงคล

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงดวงกมล รัชคง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายพฤฒิพงศ์ นาพรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงญาณิศา บอนเนดาล

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุขุม

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายพิสิษฐ์ รัตนศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงเดือนฉาย ตรีปญญา

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายเตชินท์ รินทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงปุญฐ์ณิศร ศรีเศรษฐมาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายชัยพัฒน์ ชุมพล

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายธนกฤต อธิบาย

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายณัฐภูมิ เลียวรักษ์โอฬาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงมานิตา ชนะสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงคนึงนิจ บุญนิมิตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงกุลภัสศรณ์ สันติธนันท์กุล

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงวรางคณา คูณสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงพิมรำไพ บรรจงใจรักษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงปภาวดี เชียววิทยาการ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายนิพิฐพนธ์ จรูญสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายเกียรติภูมิ ท้วมพงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กชายวัชรพงศ์ เคหะธรรม

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กชายปยบุตร กุศลเลิศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายศุภกิจ ฆ้องจันทรา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๗๙ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ตันบี

๋ ๊

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงรินรดา สีทองใหม่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงภคพร ยืนนาน

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายอนวัช ประมวลสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กชายปรีดา โกวาสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ บำรุงสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงศลิษา ศรีคงรักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายศุภกฤต รอดเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ฝกฝนจิตต์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงเจนสุดา บุญญฐี

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงนำฝน ขำบ้านหลวง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงกฤษณพร ศุภกิจจานุสรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงสิทธิสินี ใจจริง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กชายวีรวัฒน์ ยุติธรรม

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงอารยา อ่อนละม่อม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายพงศ์สุวัชรกร แสงเพ็ชร์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายอนุชิต เจริญยศ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงแพรวานารถ ประสมสุข

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เจาะพรมมา

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กชายชโนดม วิทยาแพทย์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงวิภวานี ชุมพล

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายธีรกานต์ อัศวกุล

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายพิชยุตม์ ปองหมู่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงพศิกา แพทย์รังษี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายธนภัทร เกียรติวรพงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายกฤตภาส นิยมวานิชา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ดอกไม้เทียน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์มาก

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายธีรเมธ กาญจนาพิศาล

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงพริสฑ์ญดา สีพญา

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงอริยา มีประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงธีมาพร บุญประสาน

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงภัทราพร ชาวไชย

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายปณณทัต มงคลสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายพิชุตม์ เต็มปรีชา

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงกันยกร เฟองประยูร

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายระพีภัทร์ ภาระเปลือง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงวรางคณา ไชยสืบ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายพงศธร เสาร์ศิริ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงพราวนภา กิงมณี

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายธณัฐพงศ์ คุณาเกือ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงอทิตยา พะโล

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายนวเจตน์ จิตรการ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงวริศรา ปองดอง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงพิมพิชชา ขันคำ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายกันตวิชญ์ ชูเชิด

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงภิรญา แทนนิกร

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายภาณุวิชญ์ พนมเพลิง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงพินณพรรณ ยงนิธิธัญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายณภัทร เจริญพร้อม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงบุญนภัส บุญตีระเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงนลินพร พิณธารทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายวิรัชพล สุทธิพร

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กชายธัชกร ปลืมผล

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายพัชรพล กองแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายรัชชานนท์ มีพูน

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายวัชระ วรรณคูหา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายลิปกร อารีรมย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงณัฐธิดา วิเสโส

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงพิชยาภัทร์ จันทร์เศรษฐี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงชโลทร เจนการ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงธนัชชา วัชระเสถียร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายยืนยัน จันทร์กลาง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๔๒ เด็กหญิงประกายเพชร
จตุพรมงคล

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หยาดคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงแพรวา มามีไชย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กชายวิทวินท์ สามสี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายพุฒินาท โกษาคาร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ บทศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ กองแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงศิรินภา หมายผล

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงปนัดดา บุญเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายวีรภัทร เจริญทรัพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงภิชยานันท์ ก้อนแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กชายณัธวุธ เกียรติวิชชุกร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กชายสรศักดิ

์

อุตมหาราช
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงอัญชลี รัตนเชิดชูวงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงจิรนา กุศลอานิสงส์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงกันยรัตน์ ผ่องมณี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กชายวิทวัตร มิตรดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายศักดิพล

์

สุขสวาท
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงชมพู่ แสนพูไท

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงชาลิณี แสงมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงนันทกานต์ ธรรมโชติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงปาริชาติ สีสมบัติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงภูษณิษา วรรณภักดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงมลฤดี การเพียร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงวรีรัตน์ สิทธิศิรินันท์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ปานแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงอาทิตยา วิเศษฤทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงลักษิกา สร้อยพรมารถ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายตุลธร พุทธชาติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายธวัช โพธิเกษม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วรรณภักดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงธนัชพร สุคนธ์ทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงวาสนา แสงใส

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงจรวยพร หงษ์บิน

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๗๖
นางสาวเพ็ญนภา รุ่งเลิศยังยืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๗๗
นางสาวศศิภา ทับทิมศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๗๘
นางสาววรรณิภา วรรณภักดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กชายสราวุฒิ สุขประเสริฐ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงณัฐวิภา ครุฑอินทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กชายพินิจ ทศไกร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ปูภิรมย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงรดาวัลย์ สมีงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วยก

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ณกิตติกาณ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายกฤษณะ แน่นหนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงลลิตา บินเย็น

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงสโรชา อินทรสูงเนิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงสุรางคณา เข็มทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ พิมพ์ทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายเทวา วรเพ็ญศิริวัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงนภัสสร ภักดีงาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กชายนพเนตร แย้มกลิน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายธนกฤต ศิริโส

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงรุจิรา ใจดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงวรรณา ลุนริพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายกฤษณะ อ่อนสำอางค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายพัชรพล จงเทพ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สีแพงเลิศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงภูริตา บุญโชติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายจักรกฤษ กันฑะวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงดรุณี มีสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ มาโพธิกลาง

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงปาริฉัตร งามทรัพย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา โคกวัตร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ไกรบุปผา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายอครณี ขำเหมือนแข

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงชมพูนุช สุวรรณมงคล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงมณีวรรณ แก้วทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงนภเกตน์ ทัดเทียม

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กชายกฤษดา ศรีภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๑๒
นายทวีศักดิ

์

ศรีสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๑๓
นายศวัช ด่านนา

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายนราวิชญ์ แสนเสนาะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายอนุวัฒน์ สุวรรณวัฒน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงออมทรัพย์ แก้วน้อย

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีมี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทรงสวัสดิวงศ์

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงวรรณิกา หร่ายขาว

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงสายธาร แสนบุญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายศักดิระพี

์

ประหูศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๒๒
นายอัษฏาวุธ ปราณีชน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๒๓
นายชยาพล ฉายแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๒๔
นางสาวชลธิชา จอมทรัพย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๒๕
นายธีรภัทร อยู่ถมยา

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๒๖
นางสาวนำทิพย์ คำหวล

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๒๗
นางสาวณัชชา สท้านไผท

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงพัชราวรรณ ศรีบุญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายสิริวัฒก์ ลีจิรานุวัฒน์

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายอรัญรักษ์ พูลขำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงจรรยา เขือนบุญมี

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงพัชรธิดา ชินสงคราม

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงทิพวรรณ พวงศาล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ แก่นสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ ทิพวงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงอรทัย แทนนิกร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงสุธิดา ภู่ปอม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กหญิงชนากานต์ แก้วซิม

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กชายนาวินต้า พงษ์วงศ์สา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงต่าย สุพี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงจิราวรรณ ขันณะวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงจันทิมา ต้นสียา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงธีรกานต์ เคร่งครัด

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงศิริประภา วงษาบุตร

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงอรุชา แก้วกัณหา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ถุงทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงณัฏฐา พ้นภัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โฉมนิล

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงวรัญญา ทองคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงสุจิตตรา วิเศษพร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายกฤษกร ภาษี

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายณัฐพล เขาชมวัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพทย์ไชยวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงเกศินี ศรีพูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงดวงกมล มะณี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงเบนซ์ พรพิรม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงภาวิณี เดือนสว่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงวาสนา อินทสร

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงศุภิสรา ปญญาพ่อ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายณัฐนนท์ ประเสริฐสังข์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายณัฐนันท์ ประเสริฐสังข์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงโสริยา ศรีโครต

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กชายจิราวัฒน์ จันทร์เหม

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายคูณทวี ทองแพง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ลีนาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จันทภักดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กชายอภินันท์ สิงห์แก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายธีรพล ธัญญรักษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ลักษณา

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายเกรียงไกร อนุพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายรัฐสิทธิ

์

ดาทุมมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงศิรประภา สมจิตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายธนะชัย ห้วยใหญ่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กชายสิปปวิชญ์ วิเศษฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กชายสรัล แจ่มสว่าง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงนภัสสร พลพาน

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กชายคมสัน ออมศิลป

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายคฑาวุธ บุดดา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ผุดผ่อง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา พงษ์ปจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงอรกานต์ จาดนอก

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายภานุพงษ์ พรมเทพ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายภัทรพล กมลรักษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณโณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขุนโฉม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงขวัญฤทัย นักมวย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงวาริน ขอมีกลาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงกัลยพร ขจรรัตนเมธา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ คุณเศษ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงพณิชา ช้างสุวรรณ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กชายทัยทัน เตียแอก

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) วัดกะทิง  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายคุณากร เล้ารุ่งเรืองผล

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงนิภาธร นางแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงตา บัวลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงธิดาวัลย์ หัสดี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงธัญวรรณ แข็งขัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายเรวัต สุมิตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงจันทร์ฉาย สุขโข

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงรชนก อิมบุญ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงลักขณา มูลประดิษฐ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อ่วมรักษา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงเขมจิรา เชียงทอง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงเกวลี คำขะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงพรรณดาว พระนคร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายจิรชาติ ด่านกระโทก

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายศุภกร บุญลาภ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายสุรพัด พวงมาลัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงณัฏฐา ยิมศรี

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงพุฒิชาดา ทับพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงจีรัชญ์พัฒน์ ฉัตรทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงอุษา เงินเร็ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน วัดคลองตะเคียน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงกชกร เจียมคุณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเปน วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายภาสกร แสนหลวง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเปน วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงรตา ตี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเปน วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทิพจินดา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเปน วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายฝอด มุลณี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเปน วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงเสาวณีย์ สุริยวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำขุ่น วัดนำขุ่น  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงศุภลักษณ์ นาสวน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำขุ่น วัดนำขุ่น  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงกิตติยากรณ์ ครองเคหา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อยู่ในธรรม

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เต่ยภูเขียว

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงบุษกร ภัคคินี

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงปทมา รุ่งแจ้ง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงปุษยา บุญธรรม

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงคณัสนันท์ เรืองไพศาล

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายประดิพัทร ชิดชมนาท

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงภรัญยา ติลานนท์

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายก้องเกียรติ อยู่ดีรัมย์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ น้อยสี

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายกมลภพ ชิดชมนาท

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงกุลณัฐ หัถษี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายจักรพงศ์ ชุมยวง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กหญิงพิจิตรา ทรงเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กชายภัทรศักดิ

์

บุญเกษม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายภูมรินทร์ สีดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กชายภาคภูมิ ภูศรี

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ชินตะวงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายปฐมภูมิ เผือนประไพ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายสุวิทย์ ติลานนท์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายรัศมีโชติ หลิมศิริวงศ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงณัฐพร คุ้มวงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีบุรุษ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายกฤษฏา พืชเพียร

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงนิษารัตน์ แก้วเกษ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทิพย์วรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงณัชฌา จินโณรส

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กชายกันตศักดิ

์

เปนสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงสกาวรัตน์ ปองดอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงสุคนทิพย์ พัฒนารัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงศิริพันธ์ มิสกร

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงช่อผกา วรสิงห์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงสุพิตรา จันทร์อ่อน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงจินดาภา จันทร์แสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายอริโย สุนทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงณัฐพร ทรัพย์เจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงนภัสนันท์ กรไธสง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงธัญทิพย์ สิงขรณ์เขตร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงอลิศรา พัฒเสมา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงอารยา อินยา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงศุภสุตา วรรณภักดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงธนัชญา ยิมเจริญ

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงรัตติกาญจน์ ก้านแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายณัฐพล เสาร์เพ็ง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงอินธิฬา นามวงษา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงศิรประภา ฤกษ์เวียง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงรสสุคนธ์ เคหะธรรม

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงสุภัทศร บุตรสัน

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงชมพูนุท สวิงคูณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงศิริมนต์ ยอดพยุทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองพลู วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงมิงกมล

่

วงษ์น้อย
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายภูบดินทร์ พุ่มตาก้อง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงศิลาพร ธรรมกถึก

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงศศินา ธรรมปาน

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงศศิภา ใหลหลง

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงโชติกา งามละออ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงอังคณา แบขุนทด

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายธนาธิป สุรการ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุขศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงกชกร เผือนภูสิทธิ

่ ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงวัลลภา บุตรดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายนฤสรณ์ ประกิจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กชายธนพล ปญญาสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายศิรวิทย์ สัจจาธรรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงวริศรา หมืนนุช

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงทิฐินันท์ อรัญญา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กชายสิริณภัทธ์ ยวงใย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงพิริยา ใสนวน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๘๘
นางมาลี โพธิสกล

๓๑/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๘๙
นางอรุณ เดชชีวะ

๓๑/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดเกวียนหัก วัดเกวียนหัก  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายอัครชา ริมคีรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายรัชชานนท์ อุดมผล

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายธนกฤต ลีลาวัตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายณัฐนันท์ จันทาพูน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงนรินทร์ แซ่สง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กหญิงณัฐณิชา อร่ามรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงญาณิศา เจริญลาภ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายเศวตโชติ สิญญานันท์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงณัฐมล พุทชืน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงมัฑนา อำนวยพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงปุณยนุช สีมาตย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายรัชชานนท์ สามปรุ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๐๒
นายภากร สร้อยแสง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๐๓
นางสายทอง เจริญนาน

๒๕/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๐๔
นางสาวกนกวรรณ พิริยนนทกุล

๑๙/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๐๕
นางสาวนัคมน เจริญทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๐๖
นางสาวปุณยวีร์ สร้อยสน

๐๗/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๐๗
นางสาวพีรณุช กิจพิบูลย์

๒๕/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๐๘
นางสาวภัณฑิลา คงบำรุง

๒๑/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๐๙
นางวรัญญา แสวงกิจ

๒๐/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๙๑๐
นางวัญเพ็ญ วัฒฐานะ

๐๘/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๑๑
นางสาววาสนา ฉายฉันท์

๒๐/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๑๒
นางศิริรัตน์ วรรณปาน

๑๓/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๑๓
นางสาวศิริวรรณ นาคประสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๑๔
ว่าทีร้อยตรีเฉลิมชัย

่

สุนทร
๑๓/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายรัชพล ศิริการ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ วัดตะปอนใหญ่  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ดอกไม้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ วัดตะปอนใหญ่  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงทิพย์ลดา พาทีทิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ วัดตะปอนใหญ่  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงบุญญาพร รืนรวย

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ วัดตะปอนใหญ่  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงภูวดี ศรีสอาด

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ วัดตะปอนใหญ่  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงสิริกร ค้าผล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ วัดตะปอนใหญ่  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายธวัชชัย สองพีน้อง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ วัดตะปอนใหญ่  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๒๒
นางพรเพ็ญ กิจพิบูลย์

๒๕/๐๔/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ วัดตะปอนใหญ่  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ประจิตต์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายณัฐดนัย ศุภผล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายวรินทร จินดารัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงโยษิตา สรรพสัตย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงเบญญาภา เคลือแสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงธมลวรรณ รัตนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงนัชชา ก้องโสตร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงภัสมน สืบวงษ์ชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายธนากร ประทุมทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กชายนิติพน ปราศราคิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงปภาดา ซ่องเก๊า

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงญาตา บุญลาภสถาพร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงนีรชา วงศ์ธนู

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงอนัญญา ภัครกุลพานิช

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สวาทนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วคูณเมือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงอมิตา พุทธศาสน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงมโนชา สุวรรณวัฒน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงดวงแก้ว แก่นกระโทก

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายพิชิตพงษ์ ปรานิลแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ตุลารักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายนนทวัฒน์ อากร

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายธีรชาติ ช่อพยอม

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยศึกษา วัดวันยาวบน  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายจักรพันธ์ พุทธา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดสุวรรณรังษี  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กชายสิรภัทร มณีศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดสุวรรณรังษี  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงสุจิรา มาลัยรักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดสุวรรณรังษี  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงยลดา ขำวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดสุวรรณรังษี  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงชนิกานต์ กุศลจิตต์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดสุวรรณรังษี  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญพงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดสุวรรณรังษี  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงเบญญาภา สวัสดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด วัดสุวรรณรังษี  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายปยนันท์ แก้วฤทธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงทยิดา นวลจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ศิริวาลย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงชนกนันท์ สอนเมือง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงชนัญชิดา ไสยวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ประเสริฐสังข์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยวีรกุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เทียบแสน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายปรเมษฐ์ ภูธรชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงปภัสสร โกรัตนะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงวันทนา เทียงทางธรรม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายธชพัฒน์ คงเกิด

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงชลธิชา รัตนาจารย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุดสงวน

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงกานต์สินี สีดาแจ่ม

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงปาริชาต เยาวรุฒ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายธนดล โพธิภักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงฐิติยา สุรศัพท์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายอันดา ช่อลัดดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กหญิงกานต์รวี นำแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ ชัยยะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายถิรวัฒน์ ศรีสมบูรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายธนวัฒน์ กลินขจรจันทร์

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ หัตถกี

๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงจิตสุภา นวลจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงสุพัทรา สุธรรมมา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายสิทธิชัย ลับเหลียม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ สุดสงวน

๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงสุมิตรา วงศ์ศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายวีรภัทร สิทธิประเสริฐ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงจันทราพร ดุละลัมพะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ศักดิอารีอมร

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นิยมสัตย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงชนากานต์ ประมาคะเต

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงปาณิสรา กรองทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายนนทวัฒน์ สุขสอาด

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายธงชัย สิทธิพงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงนณี อนุศัพท์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงปญญาดา วิชัยคำจร

๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงภัทรธิดา วีระทรัพย์อนันต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงสุรัสวดี นาควิชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงอุทุมพร ฉวนฉิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงกัลยกร สุขศิลป

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงวัลวิภา สายสืบดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงสุปราณี แก้วอุ้ม

๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงสุปรียา วงษ์สุวรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายจตุรพัฒน์ สุรศัพท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายนพเศรษฐ นิลรักษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงนฤพร ประทุมมินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงพันทิพย์ แพงคำตา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายณฐพงศ์ จรัลทรัพย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายชินรัตน์ เสนะกูล

๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายบดินทร์ ชาวพนม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายพีรบูรณ์ พรธนาภา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงกานต์ฤทัย ตรีมิตร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ลัดลอย

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงกรวรรณ เหมยากรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงลดา รัตนัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงณัฐชยา สีเตา

๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงกรองแก้ว กระจ่าง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงชลิดา คตพร

๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงกันธิชา บุญไทย

๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๕ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายถิรวัฒน์ วะจะนะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายทริสตัน วลาสชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายอภิมุข พันธุ์ไชยศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา รจนากูล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

แซ่เบ๊
๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงกมลพร คชสินธุ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงศศิวิมล คุณานันท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายวสิษฐ์พล ชวลิต

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายบูรพา สร้อยสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายภัทรพล ประสานวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงกชกร วงษ์สว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงธัญชนก นุสติ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายรชต ราชเมืองศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายสรรญสิริ เล้าเจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงมัทนพร วิบูลย์ธนภัณฑ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงชลณิษา วิรันทนา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายศุภวิชญ์ สบายแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงชญานิศ บุญทา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ ทวาเรศ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายชัยณรงค์ บุญโยประการ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายภาณุพงศ์ เรียบร้อย

๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงเนตรดาว เสนะกูล

๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงรศิมา สุธรรมมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายวันชนะ ช่างเหล็ก

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงนัชชา สุริการ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จิตวิสุทธิศรี

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงณัฐนิชา พุ่มทรัพย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงสิรินดา ศรีหิรัญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงดาราวรรณ แสงมณี

๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายฐปนรรฆ์ มีวน

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)

วันยาวล่าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงวรัทยา แก้ววิเชียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงผ่องนภา โลจะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงวราภรณ์ สิงห์สังข์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงรุ่งนภา เกิดปญญา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงสุธางคุ์รัตน์ สุพคราส

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๖ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงธนิษฐา ศิริกาล

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงศิริกานต์ วงศ์เจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ โทบุตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายตะวัน พิกุลทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงวรนารี อาจวิชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ภูผานิล

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายณัฐภัทร แสงทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงชมพู เจือย

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงมะเหมียว

่

เจือย

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายยุทธนา มาสิงห์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายเศหราช เนตรขำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายโกมิน กลนอก

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายรังสิต บูรณะวังศิลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๖๓
62อุทัย สันทานุลัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงพิชชา บัตรมาก

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงขวัญพิชา ขันทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงปนนภา วิเศษสัง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายอภิสิทธ์ แดงรอด

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงจันทร์สุดา เอียมอิม

่ ่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายภาคิน ทองก้อนเบ้า

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายรัชชานนท์ เกิดบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายศักดิธัช

์

จูมผา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายศรุต กระสังข์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงกมลดา สุพรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงวิรดา ดีหมัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงพิไลพร ก้อมมะณี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๗๖
นายศิริวัฒน์ ไตรโพทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายธนชัย พิระภาค

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงอินทุอร จันทร์เขียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายวรชัย โลจะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณเทศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายวรเมธ ชะนะลาด

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงพิชญา วงค์ชนะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงรุ่งนภา มิงขวัญ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงสาวิตรี หาญโงน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๗ / ๑๒๘

้
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เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายกฤตธี บุญศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงสุนันทา ดีหมัน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายชัยณรงค์ แปลงศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายวงสวรรค์ พรมณา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายทรัพย์มณี ช่างอยู่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงสุทิศา สุภาพ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงนฤมล ศรีสะเกษ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายพุฒินันท์ ศรีอนันต์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงธวัลญา สร้างนอก

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายวิธู แลจบก

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายหรรษลักษณ์ พุทธา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายปรเวศ เชือพลบ

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ประเสริฐผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงสุวรรณา เจียงเพ็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายชินาธิป สมจิตร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ธรรมจง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงวิรัลพัชร แผนเสือ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงเกวลิน ประเสริฐการ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา ปอกตัง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงบุญยกร นิคมทัศน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายภากร บุญสอาด

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายทักษ์ดนัย เพ็งมณี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงอุมากร ธีมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายสรวิชญ์ สำเร็จงาน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงศรุตา บุญมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ธีมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายกิตติภพ พุทธพิมพ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กชายอริย์ธัช เปงทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา บุญธรรม

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายอโนทัย กลินจันทร์หอม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ ราชบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กชายภัครพล สิงห์นา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กชายธนกฤต อุบลวงศ์ศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายรพีภัทร สารโคกสูง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายณัฐวัตร ขันซ้าย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๘ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายธีรชัย กรองแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายวันชัย ชาญาติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงวิชญาดา โคสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงชวาลา ปะอาจ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชินก้านตง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงทิพรดา เกตุบัว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ สิงห์ทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กชายอวสร ยอดขุนทด

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงเบญฑิตา พิมพ์สงวน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงกมลพรรณ แสงกำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงกัลยา ชินวรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงวิภาวดี เงินชืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กชายสมัชญ์ สุรภาสพิมล

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กหญิงพรวรรณ์ ผุยมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงวิมลมณี สีม่วง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายถิรวัฒน์ บวมขุนทด

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายอิทธิกร โมคาพัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายวรพล ภู่คง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายปยวัฒน์ คนเพียร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงธนาวรรณ เพ็ชรแพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงสิรีธร พรมจารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงวรินยุภา กล้วยนอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงอรยา ศรีชานิล

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงเกตน์สิริ จันเพชร

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงอิมพิลา โตสารเดช

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงจันทนิภา อยู่สลุง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงเปรม ตันยงทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กชายกฤษณะ แต้มสีทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงเปรมกมล เทศทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงนพเก้า ยิมใย

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายภูริพัตร ฉับจันทึก

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายพสธร พรมทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงพิชามญช์ สิงห์งาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงสิรินทรา สิงห์ผงาด

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงทิพรดา ชัยดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑๙ / ๑๒๘

้
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จบ ๒๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ธีมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงกาญจเนศ มูลเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๕๗
นางสาวจริยา สุบิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กชายธนพล พัดลม

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงสุภาวดี พาขุนทด

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายชานนท์ จันเจ๊ก

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงฟวส์ อยู่ปอม

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายอภิรักษ์ สนธิวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายสุวรรณภูมิ เหิงขุนทด

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายจิตติพัฒน์ อรุณประเทศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ สวนผล

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงวกุล ม่วงทิพย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงชลิตา วรรณพัฒน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงพิจิตรา เจริญธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงพรนภา เอียมรอด

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงดารารัตน์ หัสคุณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงปลายรุ้ง สะรวมรัมย์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายณรงค์ มาพิมาย

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงพรวิเศษ องอาจ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงวรณัน บุญครอบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงเกศินี ฮะหลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สวัสดินะที

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ โสพันธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงณัฐชยา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายกรวิชญ์ ทองสุกดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงบุณยาพร ประสิทธิวังศิลป

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กชายภูรินทร์ สุวรรณนาคะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงพรณภา เทพทำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายกฤตนัย เมืองนาคิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อ่อนประดับกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายสถาพร ธระสาร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายโยธาทอง อุ่นคอย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงบงกชกร ภู่เหมา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงวรรณนิดา หงษาน้อย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงศศิวิมล สีเหลือง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๐ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงวริศรา มาพิมาย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงปาริชาติ เปาลำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงพรพิมล บุญฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงปริภัทร แล้วล้วน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงณัฐพร ทับทิม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงฉัตรฟา บุญศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายวิทยา หมืนณรงค์

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ดาวังปา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงปญญาพร กองเงิน

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๔๖๐/๔๑๙๙
นางพจนา ชอบใหญ่

๒๑/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๐๐
นางสาวสิริพร อิมชาลี

่

๑๔/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๐๑
นางสาวศิริรัตน์ พันธ์รอด

๒๐/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงสิริกานดา สิงห์ชาดา

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงพรพรรษา ไชยบุรินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงสุทธญาณ์ เตยสันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงรมณีย์ อมฤก

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงขวัญแก้ว นุกูลการณ์

๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงสุภนิดา ฤทธิสันเทียะ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงกันยรัตน์ แตงมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายธนพล โพธิถาวร

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายอดิศร พิพัฒน์ชัยกิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายภาณุ วงษ์มนัส

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิถาวร

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายธีรภัทร สุขโสภณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กชายปฏิพล บุญมา

๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายชลันธร ขุนศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายวรวิช ธีระโรจน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงศิรประภา นพวงศ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงรพีพรรณ นิลสลุด

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กชายแลง ขวด

๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายศักดา นามวิชา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายสุกฤษณ์ ทองแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายดนัย พลทิพย์

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ใหม่ชัยมงคล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายศิริภูมิ งามวงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เงาสะอาด

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงวรรณนภา สว่างศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงสรัลพร พรมทัศน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายนนทพัฒน์ พงษ์พรหม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกตุสร้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงสโรชา ม่วงย้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงเจนจิรา ยิมใย

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงมนัสพร ชนะพาล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กหญิงนงนภัส วงศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงสุภาวดี ดำดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงกนิษฐา ลักษร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงณัชชา พงษ์พรหม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ พรมราย

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กชายวัลณชัย ชัยเพชร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๓๘
นางสาวจินตนา ตอพิมาย

๒๑/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๓๙
นางสาวชัยรัมภา ลำจอง

๒๘/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๔๐
นายบุญเหลือ หมืนเตียง

่

๓๐/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๔๑
นางสาวปรียา วรรณภักดี

๑๐/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๔๒
นางวรนุช นิมอ่อน

่

๑๐/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๔๓
นางสาวศรัณย์รัชต์ พาทีเทียง

่

๒๔/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๔๔
นางสาวเกศวรินทร์ ศรีอินทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสอยดาว วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายคมสัน หิมพรม

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายกฤษฎา หาโล๊ะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายพรพิพัฒน์ ศรีทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กชายลัทธพล คนที

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กชายสุริยา สุวรรณ์คาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงจิตรานุช เชิงสะอาด

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงน้องใหม่ ศรีประทิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงบัวแพร ถนนน้อย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงปาริฉัตร หลงวงค์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงปรียานุช กระแสชล

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงมีนา เผือกนอก

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงสมิตา ท้วมเสมา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงวริศา ทองวันเพ็ญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงธัญทิพ นพกิจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายหนึงนคร

่

แผวผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงอาฑิติยา สมรส

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายเนตร เลิศ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ผดุงสัตย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายทศพร เสียงบุญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายจิรายุ อิมบุญ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงสุภาพร ปดตาทาสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงวรรณา ปสา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงวริษฐา ตุ่นลำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงนฤมล สุขประเสริฐ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายสิทธิพล กองคาวี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๗๐ เด็กหญิงกฤษติยากรณ์
พลายงาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กชายวิทวัส นึกเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงกัลย์ธิดา ศรทองแดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กชายธีรเทพ ลีศิริวัฒนกุล

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา สุขเอม

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงจิราวรรณ คีรีชล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงกนกวรรณ สุคำภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงเกวลิน แซ่ลิม

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายภานุพงษ์ มีพร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงสุทธิดา ละลี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายจักรพงษ์ มูลพักตร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายธีระพัฒน์ ขาวงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายดาวเด่น บุญอิม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กชายมรุเดช องอาจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงธารารัตน์ หลงวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงชญานี ศรีประจำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายเจตริน สมสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงอภัสรา ลุ่มปะถา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ทองรัตน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

จันทร์รส
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

จันเทศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กชายภูวนัย ใบชา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ เพชรสุวรรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงกฤติยา ปานทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ โชติกธนภัทร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นเรือน

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายเดชาวัต อ่อนน้อม

๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงปุณยวีร์ วงศ์เสาร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ สุขเอม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายภาคิน วรสันต์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายณัฐกฤต สิงห์โต

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายเบญจพล มูลพักตร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงสวรส แก้วไชย

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญสูตร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายรุจดนัย ทุมทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายอธิปญญา สร้อยทองดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายภูชิชย์ แก่กล้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายทศพร หาญรบ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงวาสนา พงษ์พิทักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงมัลลิกา วงษ์พิทักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายภานุวัตร คำโคตรสูง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายพิทวัส มุจรินทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงสิริโสภา ณ พัทลุง

๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายชญาน์วัต พงษ์เสดา

๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายจตุภูมิ พันธ์เดชดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ หลิมสัมพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายภานุพงศ์ นำดอกไม้

๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

งามวิเศษ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายบุญเลิศ ขุนเณร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงเปรมฤดี คำดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายสุพศิน มูลพักตร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายภัคพล พวงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กชายธีรภัทร พุทธา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงบุษกร วงค์ชารี

๒๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กชายณัฐภัทร เหลือนาม

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายนพสิทธิ นิมนวล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๒๖
นางคนึงนิช แก้วศรี

๑๐/๐๓/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๒๗
นางสาวกมลวรรณ ชูพันธุ์

๑๐/๑๐/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๒๘
นางจุติพร สุขสิงห์

๐๓/๐๘/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๒๙
นางปทมา งามวงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๓๓๐
นางลักษ์คณา ลีศิริวัฒนกุล

้

๑๓/๐๓/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๓๑
นางสาวอรรถยาพร เบญจธนาเศรษฐ์

๒๔/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๓๒
นางเกษร วิเศษกุล

๐๑/๑๑/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๓๓
นางสาวเยาวภา เพ็ชรรัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายปณชัย วารี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กหญิงมนภรณ์ เครืองเทศ

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงอภิสรา เวชพะพา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายเจษฎา โสภาคุณ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงกุลธิดา แย้มบุปผา

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แจ่มจำรัส

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงปทมา โรจน์แก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ มูลพักตร์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงสายไหม พลอยนิล

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงสุเมธ สุวรรณ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายธาวิน คล้ายศรี

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงวรวรรณ พิมูลชาติ

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงขนิษฐา รองคณะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กชายกฤษฎา ศรียอแสง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายคีรีศักดิ

์

กัญญะพิลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงนิดานุช บัวศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงเนตรชนก ศรีประจำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงปาลิตา คล้ายศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กชายยุทธศาสตร์ ทิพย์วรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงอนัตดา มูลพักตร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงจินตนา ติงชาติ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กชายกันตพงศ์ ตามูล

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงทองตะวัน รุ่งเรือง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 วัดทับช้าง  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายอลงกรณ์ โนนพยอม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงรัตมณี บุตรโคตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายอภินันท์ ดาวัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงกรกช คชสาร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ บานบุรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กชายภูมิชัย แสนมหาชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กชายยงยุทธ์ ภูมิสัย

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงกัญชพร อินทร์อ่อน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ แก้วกฤษฎางค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงศิริพร ทองแดง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงสุภารัตน์ ถาวงษ์กลาง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงอัมพร พวงทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงพิญญดา ปทุมวัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงอาทิติยา ศิริโวหาร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงนภาพร ขุนศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

สาหร่าย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์

วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงชลลดา สดุดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงญาณิศา อาจนะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๗๕
นางภัคธินี ทองนพคุณ

๐๓/๐๗/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๗๖
นางสาวโสรญา สิงห์มหาศักดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
วัดเทพประทาน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ จามจอหอ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงธนัชพร ภูกองไชย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงวรัญญา ชมชืน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงวันวิสา มากทรัพย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงอารียา คอนทันโด

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงชนิญญา ภูมิทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ลครพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ประนมยงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงเกสรา วารีศรลาภ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงวาสนา รักปอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงณัฐชา กุลสุวรรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แพทย์ไชโย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงจันทรัสม์ สุขทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายนิทรรศน์ เกตุประทุม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กชายชัยกร ทองมีศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายกันต์ศักดิ

์

นวลศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงณัฐวดี สุขคล้าย

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กหญิงแพรวชมพู แซ่คู

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กชายนาวี กัณทะโล

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กชายกรินทร์ ไกยสิทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๙๗
นายวัสนา รัว

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แก่กำเหนิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงกุลภรณ์ แสงเทพ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงจรีย์พร ควรชอบ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงณิชา พุทธศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงฟนต้า ถนอมกูล

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงรัตนาพร สีลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงศุกร์นิษา สุยงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงสุภัสสร แสงสาย

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายจารุกิตติ

์

มูระคา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงดรุณี สมวัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๐๘
นางสาวดานา บู

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงธนพร อนันตปรีชา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงนฤมน ใหม่โสภา

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงสริดา สมวัน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กชายธีรภัทร นพสาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายวรภพ เสาร์แพง

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายสวโรจน์ ธนะโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงกุลณัฐ ชำเกิด

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ผิวนวน

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงณัฐนิช พุทธศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ โพธิเทนชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงปญญาพร สำเภาวิจิตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงพันวรรษา สุขชน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงลาวัณย์ นำฟา

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงสุพิชชา ผดุงพิพัฒน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงพัชราภา เพียวแมน

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงวริศา พรหมมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๒๕
นางสาวธาราทิพย์ นามโพธิไทร

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๒๖
นายปติพล ทองนวล

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๒๗
นางสาวธัญชนก เมธา

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงภาคินี ชูมะณี

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๒๙ เด็กหญิงวรินท์ประภา
ตรีเพชร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงชนัฐพิชญา ทองละมุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญประเสริฐ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงดลพร สุดใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงพิมพ์พร ทรัพย์สมบัติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงพุทโธ พาลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงกุลวราลักณ์ ผงผานอก

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กหญิงพุฒิพร บุญมา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กหญิงอุษา สิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายภูบดินทร์ ทองประเสริฐ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายโปด อิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงกัณฐิกา แรมปดชา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงรสกร มาน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงขนิษฐา แสงตะวัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงกัญญ์วรา สอดศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงสุวิชาดา ประจวบสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงมณทิรา เอกปจชา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงนัยน์ยภัค สุขกลีบ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กชายทักษิณ บรรทองทิพย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายวีรวัฒน์ ค้าช้าง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๔๙
นางสาวกรรทิมา ยางสิงอ้อ

๒๔/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๕๐
นางปานจิตร์ บัวรินทร์

๓๐/๖/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๕๑
นางสาวมนฑนา ยาสมุทร์ ๘/๘/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๕๒
นางมยุรี นาทสีทา ๓/๒/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๕๓
นางสาวหทัยชนก มากพุ่ม ๖/๙/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงพันทิพา งามขำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา วัดสามสิบ  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ มงคลนาค

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา วัดสามสิบ  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงจิตรตรา แก้วบุญเรือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา วัดสามสิบ  

จบ ๒๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กชายภูผา จันทร์เกษม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา วัดสามสิบ  

รับรองตามนี
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เจ้าคณะภาค ๑๓

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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