
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๖,๓๗๗ คน ขาดสอบ ๘๑๒ คน คงสอบ ๕,๕๖๕ คน สอบได้ ๓,๐๙๔ คน สอบตก ๒,๔๗๑ คน (๕๕.๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงศุภสิตา วิเศษพล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงสุภาภร หุ่นวัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ สุขุณา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงจันทวรรณ บุญเรือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงศุภากร นวพรอุดมณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงจินดาพร สุธรรม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายวรเมธ บุญศิริ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงณัฐธิตา แซ่ลี

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงฐิติญาพร ศรีงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงปยธิดา ปุณณธรรมากุล

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงอคัมย์สิริ ทัสสะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงเอืออารีย์

้

บุญเอียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงกันยรัตน์ สมัญญา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงณีรนุช เชาวโรจน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุธาสินี เลิศพิสุทธิการย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงกิตติมา หัตถี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงวราภรณ์ พละสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงกฤติมา มีพืชน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงกรภัทร์ ปราบไพรินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงปพิชญา เกษมสร้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา นุวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงจันทกานต์ สุดา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายบุรินทร์ วาสุกรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงอนัตตา สายงาม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงรักษิณา บาลชัยภูมิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายฐิตติวัสส์ สุขคีรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงหนึงฤดี

่

จาลอย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงณยา พุทธศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงธนัชญา อุทัยรัศมี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายอัครชัย สุนทรโยธี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงจารุวรรณ์ วงษ์จำป

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายณัฐชนน จันทประสพสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายสหรัฐ บำรุงรักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายธงวิสิทธิ

์

คงเจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายธนภัทร ไชยรัตน์ติเวช

๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายนพรัตน์ บัวรัง ษี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายญาณกร ซ่อนกลิน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สรเอีย
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายอภิสิษฐ์ โปร่งจิต

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงธันย์ชนก ชมจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายภาณุพงศ์ ประกอบเสียง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายณัฏฐชัย คงสอน

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายนครินทร์ พวงทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงศศิธร เจริญวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงปยธิดา ปญญาสุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงบงกชกร ชบาแดง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายฉันทพัฒน์ อองกุนะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงสุชัญญา เวชสถล

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงรติสา ศรีภักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงปุญญิศา ชัยดำรงค์พิทักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุดาพร จันทรเทพ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงสุภนิดา เกตุดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายอิศรา บำรุงพงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงอินทิรา ประกอบวัฒน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงญานิจสา จันทวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายพรหมมินทร์ ประสานวงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายสุรพงษ์ แสวงกิจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงวรรณลี ควรสถาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงกุลจิรา พลปยะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒ / ๘๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายเจษฎา นาครักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงดาราวลี ใจทัศน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายวทัญู จินดาวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายธเนศ พลาดร

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายสหรัฐ อยู่คง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงสุภาวดี จันทนาตาล

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงธมลวรรณ สีผา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายพลพล โพธิแก้ว

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงเจนจิรา วรรณดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายชีวธันย์ พงษ์แสงกอบสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายธันวา แสงอุ่น

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงกชกร วรรณวิจิตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายธนภัทร บัวสาย

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายปณนวิช วิลัยการ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายธีรโชติ หมืนณรงค์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ หน่อทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายภูวนัตถ์ ดิษชัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายอนุวัตร ชาเจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงอรปรียา เสาะด้น

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงศศิภา เสือคุ้ม

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงฐิติมา วรรณศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายพลภพ ตันหยง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายกฤตภัค สินสมบัติทวีสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงกฤติกา หนองนำเย็น

๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงพิชญธิดา คำรอด

๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงตะวัน ชิณวงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายณภัทร สร้อยทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายเพิมลาภ

่

ปลืมผล

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายปภินวิทย์ เลิศวิไล

๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงแทนชนิดา จันทร์คำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๙๐ เด็กชายเหนืออภิสิทธิ

์

ศิลปสิทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ อุดมครบ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงสัชฌกร โกศลวุฒิ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายชูตระกูล อนุประดิษฐ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายภคพล พากเพียร

๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุชัญญา เพศประเสริฐ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายจารุกิตติ

์

ปาตี
๑๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายอนุวัฒน์ สร้อยสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายกิตติภัฏ พุดบุรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายอนุศิษฎ์ ชวัติชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงเกวลิน ภู่แสนสอาด

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายชลันธร ปากนำเขียว

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายเกียรติยศ ปุริเส

๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เขือนสุวรรณ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงสุธิดา บำรุงรักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทองทิพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายวิรุณราช กตัญู

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายวุฒิภัทร ถาวรกิตติวิชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

รุยหานนท์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ทองแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายชลากร พรหมฤทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงลภัสดา สารสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงวาสนา นาคพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายวงศกร สวนจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา พลไชยขา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุมาไทย

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายวรวิช เติมต่อ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายจักริน สง่าอารีย์กูล

๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงชนิชา คำใสแสง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๑๙
นางสาวณัฐนชาภัทร วังแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายธีรภัทร์ หวังเลียงกลาง

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๒๑
นายเจตนิพัทธ์ นรสาร

๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๒๒
นายณัฐพงษ์ ปล้องเงิน

๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๒๓
นางสาวณัฐชยา วัฒนะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๒๔
นางสาวปยะมล เนาว์ขุนทด

๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๒๕
นางสาวภัคจิรา ภูมิสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๒๖
นางสาวกนกพรรณ ผลพฤกษา

๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๒๗
นางสาวสิโรชินี ซึมทราย

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายชัยกร นันทกิจกสิกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๒๙
นายกิตติพศ เจ็กแปน

๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๑๓๐
นางสาววราวรรณ์ ครองสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๓๑
นายกิตติศักดิ

์

ตระกูลคำพานิช
๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๓๒
นายพงษ์พัฒน์ เรืองภักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๓๓
นางสาวชลิตา ชูเกียรติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๓๔
นายจิรวัฒน์ แสนยศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๓๕
นางสาวอนุศรา เข็มกลาง

๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๓๖
นายนิภัทร คูฮกซิว

๑๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๓๗
นางสาวสลิลทิพย์ ผลพูน

๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๓๘
นายศิลา บัวผลิ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๓๙
นางสาวกาญจนา กิงแก้ว

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๔๐
นางสาวจุฑามณี อินทร์ประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๔๑
นางสาวอรอุมา รัดสระน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๔๒
นายพงศธร ด่านปาน

๑๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๔๓
นางสาวยศวดี กมลตรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๔๔
นางสาววีรยา ประสมผล

๐๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๔๕
นางสาวณิชกานต์ พุ่มประพาฬ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๔๖
นายชัยชนะ สุระดนัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๔๗
นางสาวศิริลักษณ์ จิตต์เจริญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๔๘
นายพีรวิชญ์ นพฤทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๔๙
นางสาวฑิฆัมพร เจริญวัฒนมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๕๐
นายชยากร มาดหมาย

๐๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๕๑
นายสิทธิชัย แซ่ลิม

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๕๒
นายวชิราวุธ พละการณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๕๓
นายสวิตต์ จินดาพรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๕๔
นายธีรศักดิ

์

เทียมเขา
๑๑/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๕๕
นายคณิศร มันภักดี

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๕๖
นายกิตติวัฒน์ ภิบาลชนม์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๕๗
นางสาวณัฐกานต์ โกศลานันท์

๒๒/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๕๘
นายณัฐนันท์ กาญจนวิสุทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๕๙
นางสาวณิศาชล ผ่องผุด

๓๐/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๖๐
นางสาวณัฐณิชา สุขเปรมปรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๖๑
นายอิทธิชา รุ่งรังษี

๒๓/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๖๒
นายชนาธิป กล้าหาญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๖๓
นายวีรภัทร ชัยเกียรติยศ

๐๘/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๖๔
นางสาวสกาวรัตน์ กูลนา

๐๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕ / ๘๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๑๖๕
นายพีระพงษ์ ล้อมนาค

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๖๖
นางสาวศิรินันท์ เอ๋กระโทก

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๖๗
นางสาวอาทิตยา อัครแสง

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๖๘
นางสาวเพ็ญนภา แสงสด

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๖๙
นางสาวกรรณิกา มาสม

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๗๐
นางสาวสายใจ สร้อยสมยา

๑๘/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงณัฐมน องอาจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงวิรัลพัชร สุนทร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ธงแสนเมือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายสหโชค ปนะถา

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายจิรพัฒน์ ใจกล้า

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายปรีชา พันธุ์วิริยากุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายพานพุ่มเพชร วังสงคราม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายวงศธร มัทนัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงกุลธิดา วัฒนะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงอภิญญา วงศ์ไพโรจน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญวาส

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญทะแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงกมลพรรณ แสงภักดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงโศรดา คำกองแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายปรเมศ แดงจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงเปรมจิต ศรีประเสริฐ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงสุชัญญา กุลสา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงสุกัญญา โคทะโน

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงบุษบา รัตนกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงปรินดา พวงภู่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงบุษบา นราหนองแวง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงวรรณณิสา ไชยโย

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงธันยพร แก้วรังษี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงสุนารี รอดทับทัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายไกรภพ โพธิวงษ์

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงสุกัญญา แก่นขวัญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงณัทศรัณย์ บรรเทาวงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงจ๋า หอยสังข์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ยุคจร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายอัคเดช นิคม

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายปยทัศน์ ศรีพรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้ว วัดสวนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายกฤษณพร โทนแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงกมลพรรณ แซ่อึง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงณัฐชยาค์ ปยะธรรมวุฒิกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายภัทรวุฒิ สำเภา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายวรินทร เคอ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายทวีวัฒน์ สังขนาค

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงกรวรรณ ผลประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายจิรายุ รืนจิตร์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงวิรินดา ศิริเจียมรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงอวภาส์ กองแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงกัลยาณี เอียมสำอางค์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายพลวัฒน์ สุขกิจสันติชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงเขมจิรา ครูเจริญกิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงขวัญจิรา วัชรกุลธรไทย

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงปยาภรณ์ แทนนิกร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายจิรัฎฐ์ นามกระจ่าง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายณัฐภัทร ธนธนินท์ธรณ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายชัยศิษย์ งามเลิศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงสุธิดา พูลเพิม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงกิตติวรรณ เอียมสำอางค์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เทวรักษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงรัตติกาล จันทรมาตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายธีรภัทร ศรีจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงกวินทิพย์ เจนการ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ จรวิรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายนันทพัทธ์ บุญเฒ่า

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงภาวินี วิเศษฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายอภิวิชญ์ ปาวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงกมลชนก โอภาชาติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงชลธิชา สุทธิประภา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงโศภาวรา ณัฎฐ์ราญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายพลวัฒน์ หอมเอนก

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายธนกร บุราณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงปณิดา โกนตะสิงห์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายนนทพัทธ์ นาสิงห์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ บุตรนามดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายพีรพงศ์ เรืองอมรชัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงธันย์นิชา เจริญรัฐนราสิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา ถนอมวัฒน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงเพ็ญฉาย พาวังหิน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงจิดาภา ชาญประโคน

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงธิรดา เปลียนศรี

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ฉุนเฉียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงปุณณภา วงษ์จนารัฐ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายภูวนัตถ์ สร้อยระย้า

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายกงกฤช กลมเกลียง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายธนภัทร เนินหาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายยศวริศ วิไลลักษณ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงสุชานาฎ พิมพ์ทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงพรชิตา สีกลำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงสุกฤตา ธรรมลิขิต

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายธนภัทร ทรัพย์ประเสริฐ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงปนัดดา พยัคโยธี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงอันณิชา ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงภัทริกา มีมาก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ประเสริฐศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงฐาปนา คงขวัญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงธนพร เมืองใย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายเฉลิมพันธ์ จันทรเทพ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ นำมหาเจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายมุนินทร ประถม

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงจิรภัทร์ เทพรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายธนภูมิ จิตมัน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายศรัณยภัทร

มหาโชคกิจสิริกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายเตวิษ ชุ่มประดิษฐ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายกิตติภพ องอาจสุนทร

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงจิรัชญา บุญช่วย

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงพนิดา เจริญภักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายเคนเน็ต หว่อง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงบุญญปญญ์ ประเสริฐศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงมโนชา ตรงชืน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงปริศรา สุดตามัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายวีรภัทร ชาวไชย

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงนาตาลี คชเสนี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงจณิสตา

พลอยชาติตระกูล ๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ ทำสวน

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา อยู่พรหมชาติ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายพงศกร ชุมศร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๘๐
นายพัชร ปาระมีศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายธนกฤต พันชะตะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ รอดอยู่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กอบกิจวัฒนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๘๔
นายพงศภัค สุขสม

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๘๕
นางสาวหทัยกาญจน์ ฉุนเฉียว

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายนริศ คล้ายเรียน

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๘๗
นายชวนากร วงศ์อุดมวัฒนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงเกวลิน รุ่งเรืองรัตนะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๘๙
นางสาวอัจฉรา สวาทภักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายปย์มนัส พูลชัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงรมย์รวินท์ ประทุมมินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายพงศภัค บุตรไฉยา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายธีรภัทร สิงห์น้อย

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๙๔
นางสาวฐานิดา ชาวเวียง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายรัฐนันท์ สินทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๙๖
นางสาวอลิชา รอดเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายสิริพล อิดเหล็ง

๊

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายนพกร ชะระไสย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายสุชาคีรย์ แก้วจิโน

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายศุภวิชญ์ เฉลิมกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงอุษณิษา ฤกษ์งาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงเกวลิน ประวัติเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงจิราภา ภุมรัตน์มกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๐๔
นายณรงค์พล สิงห์ปาน

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงกนกรัตน์ สอิงทอง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงอนันตญา สิทธิชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายเฉลิมศิลป เสาสิม

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายชลสิทธิ

์

หอมสวัสดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายอัครพล คุ้มวงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงปริชาติ วิเศษ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายณัฎฐพัฒพณ ศรทรงทรัพย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงเอมมิกา โภคศิริ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ ผดุงศิลป

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๑๔
นางสาวกฤติยาณี จินดาฤทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงชนาภา เงินทะนงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงนัทธภัทร กรุณา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายสุชาภัค เรศานนท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงวิสสุตา พูลชัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายณรงค์พร คงคาหลวง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงปนัดดา ปยะธรรมวุฒิกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงกมลเทพ หนูงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงหงส์ลัดดา สิงห์น้อย

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายวิทยา วิริยะจันทร์ตา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายสุชาครีย์ ศิลารัตนชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายพงศธร สายสมบูรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงนฤศรา ควรนิยม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงนริศรา กิตติกาขจร

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายธนวัฒน์ ขาวโต

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๒๙
นางสาวอารยา สุกเสริม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายจารึก ถนอมวัฒน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสงเดือน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงจิตรกัญญา วงษ์รัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงพัชรพร คำนำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงปยาพัชร ฐิติเพชรกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชาตกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๓๖
นายปริญญา ปทุมสูติ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงปุณยาพร ภูมิถาวร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๓๘
นายปุญญศักดิ

์

จงดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายณัฐพงศ์ นามณี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายเผ่าพันธ์ บุญมาลอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๔๑
นางสาวมลธิตา เจตตะพล

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงดรุณรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายเอนกพงษ์ เปล่งสอาด

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ไทยอุดมชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงเกศินี แจ้งจิตร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงประภาวดี ทุมพะลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงอังคณา โซ่เงิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงสุนิสา ใจสุทธิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงพัณณิตา วงศ์อาจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๕๐
นางสาวณิชาภา นนธิจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังเอ็ง วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายยุทโธปกรณ์ สมคำเพชร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายสินชัย งามลักษณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงศรวณีย์ หนองเต่าดำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงวัลลภา อตัญที

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายกฤติเดช กลินจันทร์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงฐิติชญาน์ บุญสิริวรพัชร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประชุมมาตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงฐิยาดา

ผลประดิษฐานนท์ ๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงกชมน บวงสรวง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงนภษร ชนะสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงณัฐวดี ขันคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงรุจิสา ฟูสกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญรักษา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงชวัลรัตน์ กุลศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงสมฤทัย จรไธสง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงชุตินันท์ วิเสโส

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงพิญดา ชายเชิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงพัชรพร ชายเชิด

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงสุธีรา สาระคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายพาลาภ แสงสุรีย์พรชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายปาฏิหาริย์ ศรีธิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๗๒ เด็กหญิงทิพย์ญาภรณ์
ศิลปกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายลาภวัต สุขโข

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายภัทรพล ทรัพย์จันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๑ / ๘๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายณัฐกรณ์ ธรรมเกษร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายคชินทร์ ศิริโชติ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายคมเดช ลอยรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๗๘
นายยุทธศาสตร์ ช่างทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงศุภิสรา ปยะธรรมวุฒิกุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายพีรธัท รัตนหิรัญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงธัชพรรณ พึงพงษ์

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายพนต์ฐิวัฒน์ รัตนโกศล

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายบริวัตร จุดทามาศ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดใหม่

วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงมณีมณฑ์ ดีสา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดใหม่

วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงศรินยา สีมาวงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดใหม่

วัดใหม่  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายณัฐนันท์ ฮ๊อกเฉียง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทสิทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายทศพร ครองเพ็ชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ เขียวสระคู

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายนที โพธิกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายโอฬาร ชูกิจสกุณีย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงกุลธร ฝุนจันทึก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงชนัญชิดา แสงอยู่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงเพียงขวัญ รอดงาม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๙๕
นายณัฐพงษ์ ศรีประเสริฐ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงกิตติมา เดชบุญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงเสาวภา กิจนิยม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๙๘
นายธีรพงษ์ คณาภิบาล

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๓๙๙
นางสาวผกาวลี เครือนุช

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๐๐
นายมุขพล มุกมณี

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกะจะ วัดพลับ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ จิรวัฒน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายณัฐชนนท์ ผิวจันทร์สด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

นิยมวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ นำคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายพงศภัค บุญอากาศ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายพัชรพล อัคนีโชติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงอรจิรา พรหมมา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายศุภกร กลูจีรัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงอภิชญา บำรุงกิจ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายบุริศร์ ขาวจ้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายอรุณบูรพา แก้วเกล็ด

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงกัลยา เข็มวงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายวัชรพล ปนอิน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายชาคร พละสมบูรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายสุชาติ สุทธิสหัส

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ดาวกระจ่าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายคัมภีรภาพ ภู่ระหงษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายธนากร กรทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายภัทธดนย์ วรรณวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายธิติพงศ์ ดิฐพสิษฐ์กุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายวชิรวิทย์ ศิริพักตร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงบัณฑิตา เกาะลอย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายณัฐพล แก้วพิมบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงรอด

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายกนกธาดา ฝมือช่าง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายติณภพ ปนภิบาล

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายเอกลักษณ์ นุ่มสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงธีริศรา วุฒิสาวงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงสุพิชชา บรรจง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายวรเมธ สหแพทย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายพลกฤต วงษ์เกษมศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงวริศรา สุรฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายจิตติพัฒน์ อัคนีโชติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ แซ่จัน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายศุภกฤต แปลงโสม

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงแสงทอง ศรีสายคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายธรากร เจริญประกอบ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายปทิตสุข เมืองเกษม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายณัฐชนน มหาชานนท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงจิรภิญญา มังคลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายภาคภูมิ จิตตระวล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายวีรภาพ อานามนารถ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายธีรานนท์ อานามนารถ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายธนกร ประคองภักดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายธิบดิมงคล

์

เตชวัฒน์ชนะสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายพศวัต บุญทา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงสุตาภรณ์ คำรอด

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงพรรษา เพ็ชรภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงปยดา แซมสีม่วง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงธัญชนก พันชัยสงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ปภัทร์ กาญปญญา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงศิรภัสสร ตองอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงเมธาวี วงษ์มา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงอาภาพัชร์ สมสนิท

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงรมิดา แสงเพ็ชร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงกฤติกา แก้วมีศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงชนิตา พูลทวี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วเจริญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายสันดุษิต ปรือปรัง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายภัทรภณ กำเนิดคช

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงสุกัญญา ดีวัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงนิศาชล สุระวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงฉัตรลดา รุ่งเรืองการ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายธนกร ผลมาก

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายพงศธร เชือวงค์

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายสรณ ตันติสัตยกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายกฤติเดช ชมดอกไม้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงพิมพิศา ภาคการ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายธนธรณ์ แก้วงาม

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายวชิร อภิโช

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายรฐนนท์ ดำเกิงสุรเดช

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายวิธวิทย์ รอดชีวา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายทศพล น้อยหมากหญ้า

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายถณิสรรค์ วิสุทธิรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายปยวัฒน์ แก้วอุดร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายรัฐธรรมนูญ เหลียวกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โฉมนก

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายชิษณุภงศ์ บุญเพิม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงวริศรา สุ้ยเสริมสิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงปรายฟา มณีรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงวริศรา เล็กวงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงพรหมพร ชาศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วัดใหม่ท่าแฉลบ  

จบ ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงเกวลิน สังข์ศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงจิดาภา อ้นโสภา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายกฤตธรรม พงษ์พานิช

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายกฤติกา คงสวน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายนนทพัทธ์ รัตนบรรเทิง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายปฏิภาณ ไหลอ่อน

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายวิวิศน์ ชมภูผล

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงเกียรติสุดา รุจินาถ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงนิพาวรรณ บำรุงชน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงปญจรัตน์ ประเสริฐสังข์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงพรพรรณ โต๊ะสัน

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงวริศรา มนที

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๙๕ เด็กหญิงสุดปรารถนา
นาทรัพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงอริสรา เรืองภักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายธนกฤต ค้าผล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายพันธุ์ธัช แถบน้อย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายชินพัฒน์ สัจจพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงพรพนา กุลรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงกุลณภัทร เขมะสุข

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงนันท์นภัส ศิริ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงบุณยาพร โกโสภา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายคุณาสิน ทองพูล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายธนกร ค้าผล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ พวงศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เทพบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงนิภาพร พุทธศร

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงศศิวิมล คุ้นเคย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงอุรัตชยา สินสุพรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายเตชทัต ผลพูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายปญญากร อรัญวัชน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายพลกฤต ผาเพชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายภูมิพงษ์ อยู่สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายวภัทร หล่อทองคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายวิทวัส ภาคการ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

ฉายปญญา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายสิงหนาท ตะนน

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายอธิษฐ์ คงชืนใจ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงกมลชนก แซ่ซี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงกุลธิดา บุดดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงชนพัตกมน สมตระกูล

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงณัชชา ร่มเย็น

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ สรรพสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฐรินทร์ โฆษะวัฒนารัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงดลฤดี ปาเหนือ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงนภัทสร สกุลรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงนฤภร ยุทธเสรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงนันท์นภัส เสมสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๓๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
พรมนา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ ธารนำใส

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงวิรัญชนา ลาทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงอัครนาฎ เสนาสังข์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายก้องภพ บุญพิมพ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายพัชรพล นำเหนือ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายพิสิษฐ์ ราชวัฒน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายอภิวัฒน์ แพทย์ชัยวงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายเอกศิษฏ์ วรรณโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงกัญญาภัค ขนุนทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงกิจฐิมา แสนสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงณิฐิณัฏฐ์ เกสร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงธนัชพร นาคเสวี

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงธัญชนก บุญจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ คังคะวิสุทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงพรรณไพลิน ประจิมทิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงพัณณิตา มุสิกวรรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงมโนรส พงษ์สำราญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงศุทธิณี จงนอก

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ โพธิพัฒน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงสุพัตรา ชัยศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงสุมินตรา ปทมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญส่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงอภิชญา พานิชเจริญผล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายกฤษฎา อุปภาค

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายจีรภัทร แจ่มแจ้ง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายเจนณรงค์ งามเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวรรณะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงธนัชชา บุญอภัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงพิรัลนันท์ ขยันกิจ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงภัทรวดี โพธิพัฒน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายอภิรักษ์ กระวิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงธันย์ชนก บุญอากาศ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงนัทธ์หทัย ยศนิธิวัฒนาพร

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงบัวชมพู อาสินรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงลักษิกา ศิลสุทธิ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงอารียา อุปสาร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายณัฐพล แก้วมณี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงภัทรภร ฮงทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงกิงทรัพย์

่

พงษ์ศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงเจนจิรา หลิมเจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงพรทิตา ดวงเดือน

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงไพรินทร์ อันเท่ห์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงภัสสร เจริญปรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงมุทิตา พงสะเดา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงอรัญญา โอดสำโรง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงกนกมณี แจ่มแจ้ง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงกฤติยาณี กัลพล

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงจินต์จุฑา ภาคพจน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงณัฐนิชา โพธิศรี

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงเณศรา โพธินิล

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายชาญชัย กันหาสียา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายณภัทร ผลสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทเลิศ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายภูวเดช จำเนียรสาท

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายวัชระ ศรีสุรักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา คมขำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงดวงแก้ว บุณยโชคอนันต์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงพรภิมล เสนสม

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ ขวัญเย็น

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงภัทราพร พรมศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงศิริวรรณ ช่างไม้

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายดลวัฒน์ บุญธรรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงเสารวณี ปราบวงศา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายคุณากร บรรลุขันติกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายชัยชนะ ฉายาบัตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายภานุพงศ์ แฉล้มลำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายภูธิปก์ ภัคดีอุดม

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงจินตนา แสงสว่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงฐิติพร แก้วธรรม

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายณีรนุช ศรีพรหม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงอริสรา เกิดประวัติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายดนุสรณ์ ชูจิตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายปฐมพงศ์ คะเชนทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายอนุวัต ศิริวาลย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงเกวลิน ปริยานนท์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงเนตรนภา เอมบำรุง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงพัชรี กลินรักษา

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงภัคจิรา แซ่เตียว

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงรัชนู ภูธร

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงอภัสรา สมประเสริฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงอริตา บุทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงสุธาสินี รุ่งรัตนศิริกุล

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ ประเสริฐลาภ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายยศวัฒน์ แก้วงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายอนุศักดิ

์

รักษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีเมือง

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงบุณยพร คำสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงรสรินทร์ ภูมิโภคิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงวันวิสา จันทวรรณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงสุภรินทร์ ศรีคล้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายเจษฎากร ทองสิทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายธนบดี เสรีรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๒๓
นายเอกชัย แย้มอ่วม

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงนพสร ศรัทธาธรรม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงจีรวรรณ เฉลิมพงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงนัชนก บัณฑิตเสถียร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๒๗
นางสาวฤทัยรัตน์ ทนันไชย

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๒๘
นางสาวทัศวรรณ อินทรบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๒๙
นางสาวสุชาดา นพกิจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๓๐
นางสาวสุดารัตน์ ยามไธสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๓๑
นางสาวอนงค์พร พากุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ วัดตะบกเตีย

้

 

จบ ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทกิจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายจักรี ใจสุทธิ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เพ็ชรวงศ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงเชอลิตา บุษยะไกรกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงธัญญรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงพนิตพิชา สบง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงปริชา บุญเต่าน้อย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงอิศราภรณ์ ว่องนันทิพัฒน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๔๐ เด็กหญิงรัตน์ฌากานต์
เรืองเดชธนากูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายธนกฤต สายสร้อย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงเพ็ญรำไพ วิเศษสังข์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงกอปรรัก อรัญวงศ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงจันทรัตน์

นพชัยอำนวยโชค ๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายณัฐกมล เจริญกลิน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายกิตติคุณ ผ่องวาสนา

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงศิริมาดา วิรุฬห์โชติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงตะวัน มีศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภักดิขันธ์

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงสิปปนันท์ ราชพลี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายอิทธิวัฒน์ ปชฌาชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงภัทรกันย์ สุรัสวดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงสิริยากร คงชนะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พวงทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๑๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงพาทินธิดา โพธิแก้ว

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงวิชญาพร วรรณภักดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายนฤเบศน์ เฉพาะธรรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายธนธัญ เชียงใหม่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๕๙ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
วรรณทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายกันต์พิสิฐ วิสุทธาภรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงนฤมล เจตนานุรักษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ เกิดลาภ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายศุภกร สะอาด

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงนันทา เจียมโฆสิต

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงสกาวรัตน์ สว่างวงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไชยศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายภูริภัค จันทรส

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กองศรีมา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดารา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ หัสรังค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายพีระพัฒน์ คำคูณ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายวัชรินทร์ สินจักร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงอลิสา ค้าผล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสงศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงปทิตญา แก้ววิเชียร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญประดิษฐ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายรวีกร เผ่าฉนวน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงกิฤติญา คล้ายมณี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายกันต์ดนัย เธียรปญญายิง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายณภัทร์ บุญชุ่ม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงศุภิษชญา ผลมาก

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงเบญญารัศม์ พัฒนศิรโรจน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงจิรประภา เสนาสนะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงปวรวรรณ พุทธศาสน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงพิมพ์นิภา สามี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๘๗ เด็กหญิงหยกเพชรแท้
ทองศรีสุก

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงกันต์ฤทัย วาตะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายพิสิฐ ผลพฤกษา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงกสินันท์ ฉิมวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงประภัสสร เต๋นเต้

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงวงษ์ภัทรี เพ็ชรัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงวงษ์ภัทรา เพ็ชรัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงชัชชญา เทพอาสา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงวรนุช สุวรรณขีน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงศุภาวรรณ ก๋งเหม็ง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ รัตน์วงศ์ตระกูล

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงวรรณพร บุญทรง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงณิชาพัฒน์ จันทเลิศลักษณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายรัชชานนท์ บำรุงบ้าน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงอิงอร เวชศาสตร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงรักษณากร กุลมาศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงชลธิชา เขียวงามดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงภูษณิศา เอมหลุ่ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงกรณิกา อู่จันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงวรวรรณ พานิชชานุรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ สุขเกษม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พิมพาภรณ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงดรุณี อินอ่อน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายบรรณสรณ์ อิมเอิบ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ แก้วคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ช่วยรอด

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงสิรัศมิญา

์

รจนากูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายเจนวิทย์ ชริตภิรัต

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายพชรพล ถานิตย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายอรุช เซียงโหล

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงธัญวลัย สุนทร

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงสุพิชญา อัตถาหาญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงปณฑารีย์ ชินพงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายปยะพล สมใจนึก

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงเพชรภัค

พลอยชาติตระกูล
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายธนกร บุนนาค

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงพิชญาดา ศิริพัฒนกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายภาณุวิชญ์ จันทร์กลาง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อยู่เจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายพุฒิเมธ ศิริพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงพิมนภัทร์ คงบัว

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายวัฒนชัย วรรณชมภู

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายชินกฤต ผลพฤกษา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายภควัต นาคเจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงมิงกมล

่

แดงอ่อน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายก้องภพ สุขสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ราศรีกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายนราวิชญ์ สอนไว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงพีรดา จันทร์นวล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงจิรัชฌา ฉายวิเศษพล

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พิชิ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายพงษ์พิเชษฐ์ กิจสำเร็จ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายธนกฤต สุนาพันธุ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงวทันยา สินโคกสูง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงชนานันท์ ลินจง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายจตุรภัทร สิงห์ลอ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงนิตย์ยา สิงคิบุตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงปติญญา คารมย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงวัชรี เมตตา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ มงคลภักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ สิงหวัฒนศิริ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายธวัชชัย วงศ์พลอยชมพู

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายจิรกิตฏ์ ญานสังวรชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายภัทรภณ กลินสุบรรณ์

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายรณกร พานิชอัตรา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายวราเทพ กระแสสินธุ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายชาคร โทกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายปฏิพัฒน์ เกตุแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายมนัสวิน จิระจินดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดิมสมบูรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงปริณดา สุระขันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงชุตินันท์ วัฒนพรพิพัฒน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายปรมินทร์ งามวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๒ / ๘๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ โชติประภา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ปานสมเพียร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายธีรภัทร กองจินดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ จุลแกบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อ้นสุวรรณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ อ้นสุวรรณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายอดิวิชญ์ รุ่งรังษี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงปาณิศา ทับประทุม

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงชลรดา จรเอ้กา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงสุภาพร คล้ายมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงสริตา จันทร์กลัน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงปภาวดี สุขสิงห์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายพงษ์ธร แขกธูป

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายภูธร ยุทธวิชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายภาคภูมิ กัลยารัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายชัยวัฒน์ เสริมทรัพย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายธนากานต์ พลซา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงปยนุช แก้วประเสริฐ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายเขม วงษ์ธรรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงชลินรัตน์ เงินถ้วน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงอชิรญา พวงสมบัติ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายสิทธิกร จันทร์พิมพ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายธุวชิต ปุญญา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายภคพล สีพันดร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายธนพนธ์ นางาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายชญานนท์ กล้าหาญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงขวัญกมล วิมลโนช

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงนิชานันท์ ลาดทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายภูวดล ทองเจียด

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายกษิดิเดช

์

นึกธรรม
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายปณณธร ประเสริฐ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงปนทอง บุญชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงพัณณิตา เพ็ชรมุณี

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงเกศศิริ บุญสาร

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงกนกพร จันทร์บุปผา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๓ / ๘๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงจำรัสลักษณ์ หลำศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงนิชาภา ศรีเปรือง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงศรวนีย์ จิตรแน่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมพ์เงิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายสตวัสส์ นาดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงปฐมพร เหมล้วน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงวิลาวัณย์ มากบัว

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงรตา วงษ์ศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงปานระพี ลึกซึง

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายอติวิชญ์ เย็นจิตรพิสมัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงกษมน กุญกิจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายปารย์ ละอองมณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงพิจิตรา รักร่วม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายฐาปนันท์ ระยับแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงกิตติญา บุญยืน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงปยวรรณ ศรีพุก

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายรัชชานนท์ สืบวงษ์รุ่ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงสิริกร ทองเกิด

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายธนภัทร เปรมปรีดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงภาราดา มาลีวรรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงรัตนวรรณ อิมกมล

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายปรมี สร้อยเงิน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายเสฐียรพงษ์ อ่อนเปง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายชัยบดินทร์ โกศการิกา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงรัตติกร อภัยดุสิต

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงกมลนัทธ์ เจริญปรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงรัติกร ผลทวี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายภูริภัทร สราภิรมย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงวรรณฤดี งามวิไลรัตนา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ เหมือนมณี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายปรัชญา เจียรักสุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายกันตพงศ์ มณีฉาย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ เกิดสิน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประเสริฐผล

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ เอียมสำอางค์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๔ / ๘๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงพนิดา บุญคุณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงชนิกานต์ สิทธิวิภัทร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงชนวรา โพธิจักร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงใจบุญ สุยะยศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายปุญญพัฒณ์ บวรปยวัศว์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายปณชัย ประชุมวัด

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงญาณสิริ ชูโชติวัฒนากูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงกชวรรณ สุพรรณกิจ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๓๘ เด็กหญิงกรองกาญจน์
ผิวจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงปทิตตา ภูวนัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายชลธนินท์ เต็มสิริธนโชติ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๔๑
นายจีรวัฒน์ สิงห์ท่าเมือง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายจิระวัฒน์ วงษ์กำปน

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายโชติพัฒน์ มูลมา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายรัฐชานนท์ จันทนา

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายโชคดี เนินริมหนอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ จารย์ปญญา

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายพรพิพัฒน์ อินทรทัศน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงโชติกา สุขประภา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายปฏิพัทธ์ จันทสดิษฐ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงกิรณา เผือกเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงแพรทอง ใบโพธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายธนกฤต ช่างจัดเจน

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงสุภิญญา ก้อนแหวน

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงปาณิศา เหลืองอุดมชัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงชมชนก ตังเจตน์จรุง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงปาณิสรา ชำนาญชล

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายปุญญพัฒน์ เติมแต้ม

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายธนาเศรษฐ์ มีทา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายวงศธร พิมพ์บูลย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงพรหมพร พาพลงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายจิรวัฒน์ นิยมวานิชา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายชูศักดิ

์

นิจสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

คำเสียง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ เขาจารี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๕ / ๘๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายพีระพัฒน์ วิวัฒน์กสิกิจ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายธนกฤต ขำศิริ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงชลธิชา ชิตเจริญอยู่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายณัฐพงค์ จูมทองวรพันธุ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๖๙
นายบุณยกร เตชะหงษา

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายภูบดินทร์ คชพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายกำพลศักดิ

์

โชติช่วง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๗๒
นางสาวชนิกานต์ ทวีผลอุดมสิน

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงภัณฑิรา สอดศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายวีรวัฒน์ อ่านไธสง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงรสิตา วรอรรถ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงจุราลักษณ์ พะยม

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายกันติทัต วีระพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายนนทชัย แซะจอหอ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายภคิน เรียบร้อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงณัชฌา ปลังการ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายกิตติภพ อัมพรมหา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงนุชจรียา บุญแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายทองแท่ง อินทร์สมบูรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายพีรภาส ศิลาพลอย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายธนิน กิตติศาสตรา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงภานุชนาถ บุจันไตรรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายจาตุรนต์ เวชสรรเสริญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายพันธกานต์ คงทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงภัคจิรา กิตติวงศา

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงนิลาวัณย์ วิจิตรัตนานนท์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายพันธกานต์ บัวขาว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายพัสกร ดาวกระจาย

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงณัฏนรี บัวจงกล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงพรชิตา อินทรสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงชลธิศ แซ่โค้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงเหมรัตน์ นาคจินดา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายพงศ์ภัทร จิโรจน์วงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายฐิตินันท์ วัชรมลคลกุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงวรัญญา บุตรดาวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๖ / ๘๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๙๐๐
นางสาวเอมมิกา ลครพล

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายสิรวิชญ์ นิลเจิดสิริ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายบุลกิต สีสมงามตระกูล

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๐๓
นายอนาวินทร์ ลูกรัก

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๐๔
นายวรกิติ

์

บัวจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๐๕
นางสาวเกศกนก ทองคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๐๖
นายจักร์กฤษณ์ เขมะบาล

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๐๗
นายณัฐพันธุ์ กีรติเพชรงาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๐๘
นางสาวอัญชนา ทรงสกุลทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๐๙
นางสาวพัทธ์ธีรา แก่นจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๑๐
นางสาววนิดา ประภาโส

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๑๑
นางสาวปนัสยา เนียนหอม

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๑๒
นางสาวรัชพร วุฒิชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๑๓
นายณารักษ์ คำพรเงิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๑๔
นางสาวคงคาลัย หนองแสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๑๕
นางสาวกมลทิพย์ เลิศธนานุวงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๑๖
นางสาวศิริลักษณ์ บุตรเสมียน

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๑๗
นายอัครชัย แสนศิลปชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๑๘
นางสาวปยากร แก้วพิจิตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๑๙
นางสาวกัลยกร สัตยาอภิธาน

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๒๐
นายณินทร์ติเนตร บำรุงบ้าน

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๒๑
นายวัชรพงษ์ คงอยู่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๒๒
นายอภิวัฒน์ อิงธนรักษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๒๓
นางสาวกษิรา ธรากุลโรจน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๒๔
นางสาวปยณัฐ ภูวนัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๒๕
นางสาวศิรดา คำแหง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๒๖
นายนาวิน สถิตย์เสถียร

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๒๗
นางสาวปณิตา เหล่าชินชาติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๒๘
นางสาวสุธาริณี เชือทอง

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๒๙
นางสาวพันธุ์ทิพา

ภูมิชาญประเสริฐ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๓๐
นายวรพล แจ่มจำรัส

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๓๑
นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์ษา

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๓๒
นายอัครภณ พงศ์พณิชกุล

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๓๓
นายวีรพงษ์ อยู่สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๓๔
นายนฤเบศ แข็งขันธุ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๗ / ๘๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๙๓๕
นางสาวจุฑาทิพย์ เสธา

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๓๖
นางสาวรัศมี ชืนสุข

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๓๗
นางสาวฟาใส จินต์ธนากุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๓๘
นางสาวรัตนาวดี พ่อพรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๓๙
นายอธิชา บุญทาศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๔๐
นายกฤษฎา กองยอด

๐๖/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๔๑
นางสาวกันตินันท์ ถนอมวงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๔๒
นายจีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร

๒๖/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๔๓
นายฉัตรชัย เสกประเสริฐ

๑๖/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๔๔
นางทัชชกร อานาภรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๐๒
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๔๕
นางสาวนารีรัตน์ รักมิตร

๒๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๔๖
นางสาวบุญยรัตน์ ลมงาม

๐๘/๑๐/๒๕๐๔
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๔๗
นางสาวปวีณา โกศลานันท์

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๔๘
นางสาวรัตนา มงคลกิจ

๔/๐๖/๒๕๓๔
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๔๙
นางสาวรัตนาพร บาระพรม

๒๖/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๕๐
นางสาววิจิตรา กนกชาติ

๑/๐๖/๒๕๓๑
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๕๑
นางสาวสมพิศ ธรรมเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๕๒
นางสาวสุดารัตน์ บัวสาคร

๑๖/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๕๓
นางสาวอนันต์ บุญชู

๒๒/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๕๔
นายอัทฒ์พงศ์ ศรีประสม

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๕๕
นายเฉลิมชัย บุญพิทักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดไผ่ล้อม  

จบ ๒๕๖๐/๐๙๕๖
นายทรงพล วรสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๕๗
นายสมหวัง เทพสงเคราะห์

๒๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๕๘
นายวินัย จันทรสิทธิ

๒๕/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๕๙
นายพรณรงค์ แซ่ลี

้

๑๒/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๖๐
นายสมพล หลำผล

๑๗/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๖๑
นายรุ่งเรือง เพ็ชรดี

๒๘/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๖๒
นายนพรัตน จังหัน

๐๓/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๖๓
นายกมล เพ็ชรประเสริฐ

๑๘/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๖๔
นายอดิเรก ปญญาวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๖๕
นายวัชระ เจริญทวี

๒๕/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๖๖
นายทรงพล บ้านแก

๒๗/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๖๗
นายวสันต์ จันทวังโส

๑๙/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๖๘
นายเชาวลิต คลองทราย

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๖๙
นายวัชรา ช่างทอง

๓๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๐๙๗๐
นายนิทัศน์ หิรัญรังษี

๐๖/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๗๑
นายดนุพล นิลน้อย

๒๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๗๒
นายสมชาย แสงอรุณ

๑๒/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๗๓
นายนรินทร์ เบ็ญจมาศ

๑๘/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๗๔
นายสมพงษ์ กงพันราช

๐๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๗๕
นายพสิษฐ์ โตคงเมือง

๐๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๗๖
นายพีรภาส ศรีเคลือบ

๐๗/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๗๗
นายวุฒิศักดิ

์

วงศ์เกษร
๒๘/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๗๘
นายประกรณ์ จันทร์พุฒ

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๗๙
นายชัยวัฒน์ นาคสกุล

๑๔/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๘๐
นายนันทมิตร โคตรสมบัติ

๑๘/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๘๑
นายอัครเดชอุดม เฉลิมพงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๘๒
นายพรรคกลิน อักษรณรงค์

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๘๓
นายศักดิชัย

์

แรมวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๘๔
นายอัครภาค ทองรัศมี

๑๐/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๘๕
นายณัฐพล ประเสริฐผล

๒๕/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๘๖
นายรุ่งเรือง วิริยะกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๘๗
นางสาวประทุมมา โลกดำลือธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๐๘
เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๘๘
นางสาววันเพ็ญ แซ่โค้ว

๐๒/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๘๙
นางสาวมาลัย สุมะโน

๒๐/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๙๐
นางรวงทิพย์ สรรพคุณ

๒๑/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๙๑
นางสาวธนยาภรณ์ ชวาลา

๒๔/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๙๒
นางลาวัลย์ เกสร

๑๑/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๙๓
นางสุวรรณี แสวงกิจ

๑๙/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๙๔
นางสาวปยวรรณ มังคะลา

๑๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๙๕
นางสาวอลิต สำฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๙๖
นางสาวนีรยา แสงเทียน

๑๐/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๙๗
นางวรรณนิศา นาคสกุล

๐๙/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๙๘
นางสาววรลักษณ์ เขตสว่าง

๐๒/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๐๙๙๙
นางสาววันวิสา วัดเมือง

๒๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๐๐๐
นางสาวสุรีรัตน์ สุนทรเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๐๐๑
นางสาวอรนิภา ประนงค์

๑๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๐๐๒
นางสาวณัฏฐกานต์ ส่องสว่าง

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๐๐๓
นางสาวอนิดา ญาติเจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๐๐๔
นางสาวสุวพัชญ์ เตชะสุรินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๒๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๐๐๕
นางสาวจันทิมา จรูญรัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๐๐๖
นางสาวพฤกษชาติ กุลวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๐๐๗
นางสาวสุรีรัตน์ ท่าจีน

๐๘/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๐๐๘
นางสาวสุธาดา ยังสำราญ

๐๙/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๐๐๙
นางสาวสุนิทรา ชอบมี

๒๒/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำ วัดโพธิทอง

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงสิรีธร สุนันต๊ะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงอารียา วิเศษสิทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงชาลิสา ไชยทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายทวีพร กล้าหาญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายฐิติณัฐ อ่อนบำรุง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายเจตนิพิฐ เหลืองอรุณชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงวรัชยา เรืองฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายชา โพ๊ะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายณคร เชียง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงสุนิสา คชบาง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงจิรนันท์ เสือขำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงบัณฑิตา อุดมเอนกลาภ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายชยังกูร สุขเกษม

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายกฤตเมธ กล้าหาญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงอารีญา ปนมะณี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายกรรชัย ดิษธรรม

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายณวัฒน์ชัย พลายอินทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ ประจำดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาทอง วัดเขาทอง  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

นิสัยซือ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บาฬ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายศรัณย์ภัทร งามวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายสุริยะ ยงค์เจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายเสริมศักดิ

์

ชัยบุญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงนัชชา พร้อมคณะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงนัยน์ภัค กระจ่างฉาย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เอียมวิโรจน์

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงสุนิสา สุรัส

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายสิทธิชัย ไกรเจริญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายฐิติกร ใจกาษา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายนพนนท์ ขันทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายศิรศักดิ

์

ศรีใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงธิติสุดา จันทร์น้อย

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงนภสร จงตังกลาง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงพรสวรรค์ บุญยิงเหลือ

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงศศิวิมล ทองคง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายชิโนรส บำรุงวงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายฐานันดร ลอยล่อง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๔๘
นายธราพงษ์ พุทธศร

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายอนุสร ใจงาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงอรนิชา ขุดอยู่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงอาภัสชา ศรีหมืน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๕๒
นายบูรพา วิทยารัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๕๓
นายทศพล สอนเกิด

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๕๔
นายสัญชัย สวนจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๕๕
นายสิทธา วนะชีพ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๕๖
นางสาวณรัตน์ บำรุงวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๕๗
นายจักรพรรดิ

์

นาบำรุง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๕๘
นายภูวิวัฒน์ หมุนเวียน

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๕๙
นางสาวนภาพร กิจวรรณี

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๖๐
นายประสพโชค เจริญศิลป

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๖๑
นายสมหวัง มนตรีวงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายธนภูมิ แรกตัง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายธนภัทร นวลจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงภัทรวดี นิคม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงสิริกัลยา พรมมาศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงกิตติมา สวนไผ่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงสุธาสินี บุตรกลิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงปุญณิศา โคตุธา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายชนะชัย กลมเกลียว

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองพูล

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงอัจฉรา ลือธิสาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงสุนีย์ ศรีมาตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๗๓
นางสาวนฤมล สิงห์ลอ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายชลิต บุญมาตร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายกีรติ ทานวงศา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายอภินันท์ เสือทะเล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๗๗
นายธนากร ชืนบุญเพิม

่ ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๗๘
นายนาธาน ช่อฟา

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ รัตนเวไชย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๘๐
นายสหรัฐ วงจันลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๘๑ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
งามใจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงคีตภัทร บุญสา

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๘๓
นายกมล ต้นภูเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดตกพรม วัดตกพรม  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายศักดินรินทร์

์

เทพมงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายศุภณัฐ นิมนต์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายนัตชัย อบอุ่น

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายพิชิตชัย พนมไพร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายวรธน ภูมิพืนผล

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงปทมาพร นิสสัยการ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงกัญญาภัค ถนอมวัฒน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายพสิษฐ์ ใหญ่อินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงสุทัตตา โยคะสิงห์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงวัลลภา เทียนสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงศุภนิดา เจริญลาภ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายภูธเนศ หนองเทาว์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายธนดล ถนอมวัฒน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๙๗
นายพฤกษ์ บุญเฮง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายจิรวุฒิ บุญเข็ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๐๙๙
นายพีรวิชญ์ อาศัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายภานุพงศ์ จิตวิสุทธิศรี

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงจิรวรรณ ธรรมปราบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงชลณิชา พนมไพร

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงภาวิกา เกษแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายสินชัย ทันวรรณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงสุนิศา จันทรส

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรอกนอง วัดตรอกนองบน  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงแก้วมณี คงเงิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงเจนจิรา พรมชืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงลักคณา พูลพิพัฒน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสิริมา คนชาญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงนาราภัทร ธนูสา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงสุภาวดี บัวทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงชลลดา พูนสนอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ ศรีสร้อยเทศ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงสุพัตรา สุคนธรส

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายอมรเทพ พงษ์สระพัง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายสิริศักดิ

์

กืฬาภักดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงกัญญาภัค รัตตะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงใส

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงอรพรรณ วงศิริเลิศ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายนัฐพล อายุโย

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายพูลสวัสดิ

์

รัตตะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายสุวิชา อินทกูล

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงดุษฎี บัวทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๒๔
นางสาวขวัญฤทัย สมฤทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงอาริสยา คำแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ วัดบ่อเวฬุวนาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายนนทพัทธ์ เย็นสำราญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายทัศน์พล ร่ารืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายจักริน เจริญสรรพพืช

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายจตุรวิทย์ จันทรชาติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ทวีทรัพย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงทัศนีย์ กฤษณะทรัพย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงชมพูนุช โพธิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบไผ่
วัดมาบไผ่โภชนาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๓๔
นางสาวภัทรภรณ์ สินทร์สุพรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๓๕
นางสาวสุธิลักษณ์ อารุณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๓๖
นายอานนท์ ผลพุฒ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๓๗
นางสาวพุธทธิดา รักวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๓๘
นางสาวอาภัสรา โพธิสป

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงจีราภา สัตย์ซือ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ชวนฤทัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงบัณฑิตา นิสัยซือ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แพทย์พันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายชาญยุทธ์ สัตโส

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงอรษา สัตตุสะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายนภัทร สาธุกิจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงนรมน พวงสุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายพงศกร อินทนิล

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชัยอัจฉรา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขวนขวาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงจิราภา ทองนอก

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายภณภัทร ศรีวิรัญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงวรรณา โอภาชาติ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงณัฏฐา หินสมุทร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๕๔
นายปยะพร มุ่งทุ่งกลาง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อวิทยาคาร วัดซึงล่าง

้

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงกนกนิภา บุญคู่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงชลธิฃา เฉลิมสุข

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงฌาณมาศ ไม่หวัน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงณิชาภัทร ทรัพย์ประเสริฐ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงณัฐนพิน ศรีสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงนงนภัส เซ่งฮวด

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงพิมลวรรณ พวงทวี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงรินรชา ผลิกาธิการ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เฉลียว

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงรังสิมา สุธรรมมา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

เนืองทองหลาง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงสุกฤตา ใหญ่ชุก

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงสุจิณณา พ่วงใจ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงสุประวีณ์ เทียงตรง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงสุภัชชา เบ็ญจกิจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงอณิมา ศิริประทุม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

อารีกูล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๗๒ เด็กชายณัศชปงกานต์
เธียรกุศล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายดำรงศักดิ

์

เฟองคณะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายนัฐธัญ นุชวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายปาณรวิชญ์ สุขมงคลรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายพัสกร ทิงแสน

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ใจคง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายอภิฤทธิ

์

ภาระเปลือง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายศิรวัฒน์ รืนเริง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายภาคิน สมบูรณ์จิตฤดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายพีรพัฒน์ กลางเนิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายธนัณชัย นุชวงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายธนพิชญ์ วรรณเวช

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายธนกฤต เเสงอยู่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายจุฑาภัทร เจริญสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายจิรภัทร บุนนาค

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายคณิศร กลินขจร

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงสรารี วงษ์ภักดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงศุภนิดา สุวรรณเตมีย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ บรรเทาวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงยุพารัตน์ ก้องโสตร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงมนรดา อุดมสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงพรกนก พรตเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงญาณิศา ฉัตรธนโชติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงกุศลิน ชามัง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ โกยรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ปรุงเผ่าพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงฐิตาพร ศรีไสย

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงธัญธร วิสุขะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงนำริน สุทธิธรรม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงอาทิตยา ม้าจีน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายกิตติภัทร สรรเสริญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายกุลชาติ เทียมถวิล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายชนะชัย แช่มช้อย

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายชุติพันธุ์ แสงน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

นุชวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายณัฐพล วาสิคาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

เวชประสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายธนากรณ์ จันทบ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายนฤนารถ สุรศัพท์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายวิวรรธน์ เพชรรัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายสนทรรศน์ มนุราช

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายอัครเดช สุขขี

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงกวิสรา นิลอรรถ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงปวีณา เปยมวารี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงนิดธิภรณ์ บุญศรัทธา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงพลอยชมพู บ่อแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงพาฝน แก้วขุ่น

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงวรัญญา กลมเกลียง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงศศิวรรณ อำนวยพงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงสุพิชชา บำรุง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงอนุธิดา พวงกระโทก

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงอาลีนา ตานี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายจิรภัทร โพธิเล็ก

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายชุติพล รัตนาคะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายณัฐพล อยู่ถวาร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนสร้อย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายถิรวัฒน์ มโนธรรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายธนพล สิงห์อุปถัมภ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายธีรภัทร พันธุ์มี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายนันทพงศ์ วุฒิวุฒ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายปยะนันท์ หนองบัวขาว

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายยศกร จันทร์ศรีเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายวีรชาติ ใจดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายศรนันท์ ช่วงชัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายอนุพงศ์ ไกลบาป

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงกันทิมา เกษรจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงเจนจิรา ยิงประยูร

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๔๐ เด็กหญิงณัศชภากรณ์
เธียรกุศล

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงนัชชา กิจอักษร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงรวิพร รัตนัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงศศิธร อารมย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงศศิประภา ประเวชไพร

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงสาธิตา ขันแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงอังคณา น้อยถนอม

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายกรชวัล ปญญาสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายปฏิภาณ รัตนกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายปยนันท์ คงสกุลวงศ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายพงศ์ศิริ กงไกรลาศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายศุกภกิตติ

์

สุรศัพท์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ ดาเกลียง

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงพนิตนันท์ สุรินทร์ชมภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงรมณียา นราธารา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงวราภรณ์ แสงแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงสุชาดา ฟองเสียง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงอธิชา ก้องโสตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายกิตติพงษ์ สุขสอาด

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายจักริน พลังสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายไชยวัฒน์ ทองชัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายทัศนัย พิรุณรส

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายนัทธพงศ์ นามวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายบัณฑิต นิยมวานิชา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายปภังกร พานารถ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายวรวุฒิ ชูชิต

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายวิชิตชัย พยุงกลาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายสรวิศ จันฝาง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายอรรถพร กระทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงจิตลดา แก้วขาว

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงณฤดี เจริญพร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงณัฐติฌา สาวหยุด

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงมณฑิตา อยู่เล็ก

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงวิภาวี นาคเกษม

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงศุภนิดา เฉือยกลาง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ สุรัส

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายก้องภพ ขุนอาจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายชานน ชุมนุมชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายณฐพล สุเนตร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายธนดล กองจินดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ พันสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กชายธนา บุญหลำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายภูมิศิริ ฉวนพยัคฆ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายยศพัทธ์ สุรัส

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายอัครชา จินตนาการ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายอรรณนพ ช่อลัดดา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงมณฑกานต์ จำนอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงอรอุมา กิจสมัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายกฤษฎา หรุ่นเลิศผล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายเจษฎากร พงษ์ชมพร

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ลี

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายณัชพล ไผ่นอก

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายธนกฤต ทัฬหะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายธันวา รัตนาจารย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายธีธัช บรรฑิตชาติ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายธีร์ธวัช ตุลารักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายพลกฤต สอาด

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายวทัญู ห้อยยีภู่

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายสิทธิชัย แซ่เตียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายอธิปพัฒน์

ธนาบุญเจริญรักษ์ ๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายก่อกุศล ตรีนัยน์สุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงภัทรมน โชติวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงณกัญญา กุศลจิตต์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงนฤมล กิงนิโครธ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงปวีณา สุวรรณกูล

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายกฤษตนัย โพธิทอง

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงกมลวรรณ ภุชงค์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายณัฐพนธ์ โภคบูรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สังฆกิจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา ดวงมาลา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงปวีณ์นุช ศรัทธา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงพรรณลดา ปนณาศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงยลดา อาปาท

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายธีทัช ดวงกาญจนา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายธีรโชติ พ่วงพี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายนวพล ชลาเขตร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายเมธิชัย พวงเงิน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงปนัดดา เติมแต้ม

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลาติวัลย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงสุวัจนี จงสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายบุณยกร พานิชการ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายพงศกร มะณีศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายพสิษฐ์ สมานมิตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ศุภพล

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายรณกฤต เครงปน

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายอนิวัตต์ ลับเหลียม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายอนุวัฒน์ สุรัส

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายปยะณัฐ นาคสกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๒๘
นายธรรมสรณ์ คำอ่อน

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๒๙
นายศรัณย์ อยู่พร้อม

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๓๐
นายเจษฎากร นนทสอน

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๓๑
นายพงศธร ก้องโสตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๓๒
นายทักษิณ ศิริษา

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๓๓
นายวรพงษ์ วารีเขต

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๓๔
นายวรัชญ์ ทองศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๓๕
นางสาวขวัญนิภา โกยรัมย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๓๖
นางสาวนัฐธิดา ชัยยะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๓๗
นายปฐมพร วงษ์บัณฑิตย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๓๘
นางสาวศศิพร โพธิทอง

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๓๙
นางสาวศิรภัสสร กลมเกลียง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๔๐
นางสาวสายชล ชาติผดุง

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๔๑
นางสาวจันทร์ธิมา คตจำปา

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๔๒
นายธีรภัทร ลัดลอย

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๔๓
นายอดิศักดิ

์

บุญเปรียม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๔๔
นางสาวกรรณิการ์ สุทธิธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๔๕
นางสาวพัชราภา พนมเครือวงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๔๖
นายกิตติบดี สังฆกูล

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๔๗
นายพงษ์พรหม จงประสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๔๘
นางสาวนิรมล คงทวี

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๔๙
นายมิณทร์ ยอทำนพ

๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๕๐
นางสาวกนิษฐา การชุมนุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

วัดวันยาวล่าง (อรัญญาราม)

 

จบ ๒๕๖๐/๑๓๕๑
นางสาวสุภาพร ทองไพจิตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอขลุง วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๕๒
นางสาวแสงรวี อารีเพือน

่

๑๒/๐๔/๒๕๓๘

กศน.อำเภอขลุง วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๕๓
นางสาวนภัฑฆษร เจริญสุข

๒๑/๑๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอขลุง วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงจิรัฐติกาล สายสุวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๓๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงจีรนาฏ ประชุมชน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงศศิธร กิจกังวล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงนิลลณี ปญญาทิพย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงฑิตยา นวลจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายเจษฎาพันธ์ จริตงาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายเจษฎาพงศ์ จริตงาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายรัชชานนท์ สังข์งาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๖๒
นายหัสนัยน์ เสาวนะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายธนพล ไตรธนสมบัติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายธีรภัทร ศรีอุดม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๖๕
นายพิเชษฐ์ รัตนเพ็ญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๖๖
นายปวริศ ทวาเรศ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๖๗
นายวีรภัทร หอมไกล

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๖๘
นายโสภณวิชญ์ ศรีเจริญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายยศพล สาริกา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายกรชวัล วาเพชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายวัจน์กร สุขสำราญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงรัตนาวดี จรัลทรัพย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๗๓
นางสาววราภรณ์ หัวตันหาญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๗๔
นายณัฐรัตน์ ลัดลอย

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๗๕
นายภานุพงศ์ กองจินดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายพุฒิชัย พิมล

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงชลธิชา ขริบเอม

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ ม่วงกระโทก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๗๙
นายธีรวัฒน์ สุขสอาด

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๘๐
นายศุภวิชญ์ เจริญงาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงชนัญชิตา พูลทวี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงณิชาภัทร ประชุมพล

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงณิชาพร นวลศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงรุ่งนภา สร้อยพรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงธิติมน รัตตะรมย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๘๖
นางสาวพิชญา หาญพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๘๗
นางสาวธัญวรัตม์ ฉวนฉิม

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงธัญญธร บำรุงพันธุ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายธนกร เจริญรูป

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายภาคิน เพ็งมีศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายพีรวิชญ์ ภานุพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายศุภโชค บรรจบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๙๓
นางสาวอลิสา อำสาริกา

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายปริญญา เหลืองวัฒนะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายกัณตพงษ์ กลำโพธิศรี

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงธนวรรณ คงแสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ โพธิปยาวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรสำราญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายณัฐกมล เฮงฮวด

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายวีรภัทร สันหาธรรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงปรารถนา ประมงค์กิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๐๒
นายนิชคุณ มะยมทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ถนอมน้อย

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงวรินรำไพ เฮงฮวด

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๐๕
นางสาวธัญลักษณ์ สังฆกูล

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงอภิสรา สังฆกิจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๐๗
นางสาวสราลี ลัดลอย

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงธีรกานต์ ตะเพียนทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายรังสิมันตุ์ บุพทักษิณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงวริศรา สาวิสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายเจตนิพัทธ์ พูลเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ หาญพล

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายสุวพิชญ์ จันทร์อินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๑๔
นายชัยวัฒน์ สุขสำราญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงสุธาสิณี อินทร์เลิศ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๑๖
นางสาวกัญญาภัค เพ็ญสว่าง

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงณิชารีย์ วัจนธรรม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๑๘
นายศุภกร ศรีส่วน

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงทัสนันทน์ ทองพุ่ม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายอติวิชญ์ เสวีวัลลภ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงวศินี ทรัพย์ศุภกุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๒๒
นางสาวอัมริสา บ่อพลอย

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายกฤษณพงษ์ ชุมพร

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีหฤทัย วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๒๔
นางสาวอุมาพร แทนนิกร

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๔๒๕
นางสาวปทิตตา จินดาวงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๒๖
นางสาวกวิสรา ทัศนมณเทียร

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงกันตยา เปยมวารี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอท่าใหม่ วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศิริพาณิชย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๒๙
นางสาวนก สุรินทา

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ พรมท้าว

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงปภาวดี ภู่ธูป

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงกชกร บุญบุตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม วัดบูรพาพิทยาราม  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายสุภชัย ปลืมภักตร์

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายกฤตภาส บุญเถือน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงมาริษา เพิมพวก

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงกนกกร เตชะวันโต

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงอัญกร ศรีคงรักษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงจุฑามาศ คณะดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงชุลีพร ภาระเปลือง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงนภัสสร จันทสิทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายภาสกร ศรีคงรักษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายเจษฎากร แสนวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรำพัน วัดลำพัน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงถิราพร สุขมาก

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงปุณฑริกา พรหมพิทักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ แวววงษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงศรีขวัญ แซ่ลี

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงสุนัดดา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงขวัญแก้ว คงศักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ อาษาจิตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๕๐
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทับ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๕๑
นางสาวเบญจวรรณ วิฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงนัชชา คงขวัญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๕๓
นายชัชพงศ์ ศรีวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงกนกกร รืนรมย์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงเจนจุฬา จันทัด

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๕๖
นางสาวจันนภาพร ผิวนวล

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๕๗
นางสาวรัชนก ศรีคงรักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๕๘
นายศตายุ นุปทุม

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๕๙
นางสาวกันสุดา สิงห์นวน

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๔๖๐
นางสาวศิริพร เปรืองปราชญ์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๖๑
นางสาวสรัลชนา ชูโต

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๖๒
นางสาวอทิตยา ชำนาญชล

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ วัดศรีเมือง  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงรัฐรียา บุญแต

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามผาน วัดสามผาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงมณฑาทิพ มานะธรรม

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามผาน วัดสามผาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายธรรมวัฒน์ ศิริธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงสรัลพร ริมราง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงสิริยากร มีพูล

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงสุนิษา ศรีทองคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ คนหมัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงประภัสสร วัฒฐานะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายชัยมงคล สามัคคี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงชลลดา บุญถี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงโสมพิทญา นิยมสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายพัสกร วรรณี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายศุภโชติ กิจขาว

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายสุพจน์ ถานะลุน

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายเสฏฐนันท์ สุภาวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายอานนท์ ฤกษ์เวียง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงธิติมา บุญน้อม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงลภัสกันยา ประจงจัด

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงวิภาวรรณ ประเสริฐสังข์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงศิรประภา บุญมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงอรอนงค์ ชาวไร่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประภาโส

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงนววรรณ บรรจงการ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงกมลฉัตร สร้อยสุวรรณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชำนาญศิลป

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงณญาดา รสชืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงนันทพร นภาพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงภทรกร พร้อมผล

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๙๑
นางสาวจันทิมา นพฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๙๒
นางสาวชลดา ใหมทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๙๓
นางสาวธารารัตน์ สว่างคราม

๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๙๔
นางสาวนภัสสร สวัสดีมงคล

๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๓ / ๘๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๔๙๕
นางสาวอชิรญา หวายลิต

๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าใหม่(พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล)

์

วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงภคพร รัตนสุวรรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายปฐมรัตน์ บ้านเนิน

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงทิพวรรณ สร้อยถวิล

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงณัฐชา พันธ์แบ่งมี

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายยุทธนา สุขเกษม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงอาทิตยา ประสิงชอบ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงบัว ดิลกทวารัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายวีรภัทร ธนะสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายอัษฎาวุธ สุมารุ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายนภนต์ พลเมือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงธมลวรรณ ช่วยเจริญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ โสภา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงสัตกมล ชายนำเค็ม

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายธนโชติ นพกิจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๑๐
นางสาวมธุรา ฟูคณะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๑๑
นางสาวนฤมล นนใส

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๑๒
นางสาววิชญาดา อ่อนละม่อม

๐๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๑๓
นางสาวชนนิกานต์ แก้ววันทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงภัศรา น้อยสุวรรณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงแพรวา เพ็ชรหลาย

๓๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายจารุกร บ้านเนิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายปยะวัฒน์ ชัยชนะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๑๘
นายบุลากร แสนสุภา

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายศราวุธ มานะสิริ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เปนสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๒๑
นางสาวกัณฐิกา เกือวงษ์

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๒๒
นางสาวบุณยาพร โพธิสัตว์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงณัฎฐธิดา งามสลัก

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา ชาวไชย

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงสุวนันท์ พะโล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงวนิดา สุดอภัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงปยาพร สุขวัฑฒโน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายธีรภัทร์ อรจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายธรรมชัย สัตย์ซือ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายศิระสิทธิ

์

ชาวไชย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงภัทรจาริน เจริญกิจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงบงกช รักษ์มณี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงเจียระไน พร้อมพวก

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงปาณิสรา พงษ์โสภา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายธนรัตน์ พงษ์สะพัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงภัครมัย แจ้งศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงชุติมา สรีสระคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายยุทธศักดิ

์

เจริญพร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายธนกร คำเพ็ชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงกนกอร พวงพืช

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงธัญญเรศ สัมฤทธิสิทธิสุข

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงสุภาพร สุทธิผล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายจารุภัทร อินธิเกตุ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายกิตติชัย บุญไทย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงวรรณกร มาลัยทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงพัฒนฉัตร จิรกิจรุ่งเรือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงวิรัญชนา สุวรรณทัต

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดวงจิตร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายอัษฎายุธ ล้วนเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงอฐิติญา เฉือยวิบูลย์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงชนิกานต์ สุทธิแพทย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงศศิวิมล จรัลทรัพย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงเพ็ญพิตรา จันทสิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายวัชรากร สุธาบุญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์กลิน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายสุทธิภัทร แดงกระจ่าง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายศิระภัทร จันทสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงอภิชา พลอยหิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงกุลรัตน์ พรหมมา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงณิชนันทน์ สุขสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายสุทิวัส บุญเชิด

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ วรรณโชติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงนัทธมน บรรพต

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงชนม์ชนก ชืนสว่าง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายรชต ธนะมูล

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายจักรภัทร วงศ์แก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายอนุภาพ จันทสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายอรรถพล ใจตรง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายไกรสิทธิ

์

พรมโยธา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงนัดดารัตน์ จงใจจิตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงวิลัยรัตน์ สุขทังโลก

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ไชยสืบ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริสมบัติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงพรหมพร ไชยราช

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ สุเนตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายเจติยา ลาติวัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงวาสิณี สุธาโร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ สำราญฤทุกข์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ บำรุงสาสน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงสิริมา บัวเผือน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงสโรชา สุนทรชัยกิจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงสุจิรา ญาณะโส

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงปารีรัตน์ บุญอำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายธนกฤต ฉัวเจริญ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ชูนาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญรอด

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธกัง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ เชิงไชย

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายสรวิชญ์ อุส่าห์ดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายอดิชาติ เพิมพูล

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงตมิสา เชิงไชย

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงณัฐวิภา ฐานธรรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายธงธวัช สวัสดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายวศิน เสริมสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายคงคา คงวิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงอินทิรา ลูกสอาด

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงสาลินี สุขบินทรีย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายราชัน ราชกิจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงเกษรสุดา บูรพาสิงห์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา พวงทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายธราดล มัติโก

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงปณณพร ส่งสง่า

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายชลบุตร สังฆรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงอรวรรณ จันดาหา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงธนัชญา เชืองราว

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงปรารถนา เหมพิทักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงธันยธรณ์ ท้วมเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงปุณยาพร สุขสมัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงฐิติกา สำลีขาว

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงปนัฐตา ปานชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงพิชญดา สุวดิษฐ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงธัญชนก แก้วทรัพย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายเบญจพล กางการ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงเนตรณัชฌา แก้วกูล

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงอรกัญญา สุขล้วน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีปลัด

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายสุวิจักขณ์ เทียนดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายอาทิตย์ วงษ์วิวงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงจธิติยา ชมดวง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงพรทิพย์ วีรกุลนิยม

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายปวริศ ดาวประกาย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงจัญญา บุญยังมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายสันติยศ ช่ออ่วม

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ขำเจริญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงมาลีวัณย์ เจนจัดทรัพย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายสุภกิณห์ กิจประเสริฐ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายเตชิต ขุนหมืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายอุฬาร สวัสดิภูมิ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายปจพล แฉล้มศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงพรพรรณ ศรีประเสริฐ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายเชิงชาย ทองดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงศิริรักษ์ ศรีคงรักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายธีรพงศ์ ศรีคงรักษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายอำนาจ จันทร

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงวาสิตา วงษ์ปรีชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายเจษฎา สุทธโร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายศุภากร มาลาทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงพรชนิตว์ ชมโฉม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงวันวิสา มากพงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายชยากร ขุนหมืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงวิลินดา ชำนาญชล

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายวิธวัส ประมาณแน่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายวิวรรธน์ รัตนเชิดชูวงศ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายกายสิทธิ

์

คำนวนแสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงศุภสุตา โตนิติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทรเกิด

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายนรงค์ริทธิ

์

เทียมทัด
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายนพวัชร ผาบุญเรือง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงวิภาวี ทางเรือ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีคงรักษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงกุลธิดา แพทย์รังษี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ เจริญประเสริฐ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายธนชิต จิตต์ธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงญานิกา สุขขัง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ นากูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงณัฐกมล เสนาะสันต์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายอนุวัฒน์ เวียนวิวัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงเนตรนภาพร

พันธุนาค
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงอิสรีย์ ปลืมสำราญ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายธนะชัย จรวารี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายวิทวัส ศรีคงรักษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๖๒
นางสาวเปมิกา ภูกันแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายศิริมงคล สุวรรณมิตร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงประภารัศม์ คำปุก

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงเบญจมาศ น้อยอามาตย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๖๖
นางสาวเบ็ญจวรรณ ศิริพิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายจิรพงษ์ เปาทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงพิมพ์วิภา เกษมวัน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงอสมา จิตรเจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงจรูญลักษณ์ เวชกรรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงจุฑามาส มะลิวรรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เชือสอน

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงวิภาดา มาลิบาน

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงญาณวรรณ วิเชียร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายนรวิชญ์ สายโยธา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ชูเวช

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงสุภาวดี อุทธาอาจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ศรีงาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงกรนิภา แจ้งสวน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายอภิชิต วิสุทธิรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงชาริณี ศรีถาวร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงกัญรัตน์ พละการ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงชุตินันท์ ลีตานา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงอนัญญา เข็มพรมลี

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายเจมศักดิ

์

เกษมวัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปนกลาง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงอภิญญา บุญศรีทา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงอริชา ม่วงมนตรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายคณาธิป บรรจงใจรักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายอัฌษณี วงค์ยา

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงกัลยกร เทียบอุดม

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงกุลสตรี นามเหลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงนัดดา คำแว่น

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสลุด วัดจันทร์แสงศรี  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงเกศศิรินทร์ ใจปลืม

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงนิภาสรณ์ วัฒน์วิภูเดชน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงกนกศรี วิเศษ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงอารีรัตน บุษบรรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงปราณปริยา มาตขาว

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงศิริพร เกษราธิกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ดีซ้อน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงรดา ปราบไพริน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงณัฐชา บุญเสริม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายธนกฤต คำเหลือ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายนฤสรณ์ เขียวสิงห์

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๔๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงปรียา รสฟุง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงศศิธร พุทธศร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย วัดบางจะอ้าย  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แก้วเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายธนภณ ฉัตรวรวิช

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายกมลภพ พึงพิมาย

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงณัฐวดี รืนเริง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธนบัตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงปวีณา เขียวมรกต

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงปาลินี เลาหพันธ์พงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงพรรณธร แซ่โง้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงพรหมพร แซ่โง้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ฮวนชาตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงยุพา แสนกล้า

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงโยษิตา มะโนรา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงรัตน์ติกร รติภูรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ชูจิตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงศตพร ตะบองเพ็ชร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ผลพิบูลย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกือทาน

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงสิริวิมล ดวงดอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงสุฐิตา ทองคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงหทัยชนก รักษา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงอังคนา จิตรเจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงไอริณ เกิดประโคน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายสันต์ภพ แสนทวีสุข

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายอภิษฏา ดวงลายทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงขวัญพร มากมูล

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ตรากูล

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงวิมลวรรณ รักษา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงสุทิตตา รักษา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายกิตตินันท์ อินทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงจารุวรรณ บุญแย้ม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงชลิดา ศรีโพธิทอง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา เขียวมรกต

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงนงนภัส เชิดกายเพชรา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๐ / ๘๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงนรมน ใจกรด

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ กวิ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงฐิดาภา ชำนาญไถ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๔๓
นายเดชาพล คำดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๔๔
นางสาวพิยะดา ทองดอนคำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๔๕
นางสาวศิริกัญญา บุญปลูก

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๔๖
นางสาวสุพัฒตรา นามอนุ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดบ้านอ่าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๔๗
นายสาระพี ถำพาพงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๑๖

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายนพดล เอียมวิโรจน์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๔๙
นายหรรษา ทองทิพย์

๐๑/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอมะขาม วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายภวิศ รัตนโสภิตกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายวัชรพงศ์ กุลโรจนพัฒน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายอภิรักษ์ พูลมนัส

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงกนกพร นำเขียว

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงกาญจนา บ้านอ่าง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงจิรนันท์ บุญโยประการ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงณัฏฐณิภา ก้องเวหน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงนัฏฐา เวชกรรม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงพันนี วิไลแสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงพิมตะวัน ดลไสว

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงมุกดา พิมพ์เพ็ชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงรัญชิดา คนซือ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงรัตนา บุญจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงวรรณพร คุณสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงศศิวรรณ พุ่มสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีงาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงสุรัตนา แจ่มเจิง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงอังคณา ชูทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงอาทิติยา เอียมวงศ์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงอารียา ศรีไทย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๗๐
นางสาวเพ็ญนภา จันทณี

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายเชิดศักดิ

์

ศรีโสภา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงจันทรวดี วงษ์รัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงนฤมล เพชรอ่อน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จิตรเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๑ / ๘๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงศศิกานต์ วงศ์สอน

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงศิลารักษ์ อ่อนสุข

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงสุนิสา พลอาจ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายฐิติพัฒน์ อิมผ่อง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงชมพูนุช นามบุดดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงณัฐชา อินเกล้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงวรัทยา กล้าชาญชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงวัลย์วิสา สนิทเชือ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงศิรินณัฐธร ชนะกุล

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงศิริเพชร ชินเวท

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงศศิการณ์ กิมแสง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายธีรชัย ศรีไพล

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายศุภสิทธิ

์

พิศวิมล
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายสุวิจักขณ์ คงชุ่ม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงชญาดา ศิริโวหาร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงชลธิชา เชือวงษ์

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายประพันธ์ สุดแสวง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายชัยภัทร อินทร์แพง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๙๓
นายธนพล ปราณี

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๙๔
นายพลวัต บางชลา

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๙๕
นายภาณุพงศ์ คำสัตย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๙๖
นางสาวพัชรี จิตประคอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๙๗
นางสาวกนกพร พันตัน

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๙๘
นางสาวณัฎฐนิชา ปราบไพริน

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๗๙๙
นางสาวณัฐนิช หรังอรุณ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๐๐
นางสาวสุพรรษา อัคนีโชติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๐๑
นายอนาวิล ครองบุญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๐๒
นางสาวเสาวรส เทียมพล

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๐๓
นางสาวฤทัยณัฏฐ์ แสงเปา

๖/๑๐/๒๕๒๕
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วัดหนองอ้อ  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายสุทธิภัทร์ ยิงประเสริฐสกุล

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายกิตติภพ แสดงผล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายเจษฏากร โสภา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายธนพัฒน์ ศิริโสภณพร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญไทย

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายพีรวัส เทียงทางธรรม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายสงกรานต์ ตองอ่อน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงกนกพร ไตรภูมิ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงประภาพร สูงสุด

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงพิชชาอร สุขสำราญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงชมนภา โชคดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ อารามรักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงนารีทิพย์ เกษี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงภัสสร ภู่พงพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงลลิตา ไชยมูล

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงวิรตี ซ่อนกลิน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงอรปรียา อรัญวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ระบุผล

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงจุติพร พวงคำสี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ชูเวช

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงภรรษศิกา พูลรส

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงลลิตา หวยตรง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายพรศักดิ

์

ไชยศิริโชติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายจิรภัทร วาจาดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายจิรารัตน์ มาลัยรักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายพงษ์เพชร สุปญญาบุตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายหรรษา ท่าหิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายจีรวัฒน์ เรือนดวงจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายธีรภัทร สมัครพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายปยพัทธ์ งามแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายสมาพล ลิมสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สังข์ขาว

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงกาญสิมา ผลสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงน้องนภัส ปากนำเขียว

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงนิษิตา พรันกระโทก

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สมตระกูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ บำรุงกิจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงกมลนัทธ์ ทรงมิตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงณัฏฐ์ภรณ์ เฉลิมพงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๔๓ เด็กหญิงดวงกมลวัลญ์
สุนทรศรีจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงนลินี เกิดไกล

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงปริยฉัตร ชายหาด

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงวทันยา กลมทุกสิง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงสุจารี กฤษดำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงฉันท์ชนก รังคะสูตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มีรส

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงธนพร บุญราศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงพรนภา

ผ่านพัฒนาสวัสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายพงศกร ชาติธรรม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายพงศธร ชาติธรรม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายชัยมงคล อินทรโชติ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายชานนท์ บุศรา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายณัฐพนธ์ สรรพคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายสิทธิพล ขุนแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายจิตกร ยุทธวิชัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายชนสรณ์ สุขใจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชายหาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจสุนทร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๖๒
นายทวน ลอม

๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายนพรัตน์ แสวงธรรม

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงชนิกานต์ ตุลารักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงฉัตรวี เซียงว่อง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงชนาภา กิจพิบูลย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงชุติมา ศรีนวล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงญาตาวี สมจิตต์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงนภัสสร เสนะกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นิยมศิลป

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงฐิติพร รัตนสร้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๗๒
นายนราธิป บุญไทย

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๗๓
นางสาวธิดาพร แก้วสาร

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๗๔
นายกษิดิเดช

์

สุขสิงห์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๗๕
นายอาณัติ ชังการ

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๗๖
นายเฉลิมพล ตังมัน

้ ่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)

วัดถนนมะม่วง  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๗๗
นางสาวศรุตา ขาวสุทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงอินทิรา ยอดยิง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

จบ ๒๕๖๐/๑๘๗๙
นายภูมินทร์ สมแสน

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนายายอามพิทยาคม วัดโพธิลังกา

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๘๘๐
นางสมพร เคราะดี

๑๓/๐๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๘๑
นายบุญเสริม อุดม ๑/๑/๒๕๐๒ กศน.อำเภอนายายอาม วัดวังหิน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายวราวุฒิ เทศนิยม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายไชยนันต์ ปองหมู่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายชลชาติ พวงบุญชู

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายณรงค์ชัย กันหาไชย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายจิรวัฒน์ เปล่งศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายทศพล สังฆเวช

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สังฆเวช
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงวศินี ผ่องราษี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สุวรรณ์มณี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงณัฐสุดา ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงนิรัตน์ชา เจริญปรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายธนากร พวงบุญชู

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายพัชรพล เลิศธัญญา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงบุญฑิตา ชืนกลิน

่ ่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปองหมู่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงนันทนัช อยู่พรมชาติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงวนิดา กุมภัณฑ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทวังโส

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายภาณุพงศ์ ชนะสาร

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายรัตนชัย แสงฉวี

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองแหวน วัดหนองแหวน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงวริศรา สมาวงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายบวรนันท์ แซ่ตัน

๊

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายศุภกิตต์ งามสม

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ หอมขจร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา พลอาวุธ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงพรชนิตว์ ไชโย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงปยธิดา ถมตะขบ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงลิลตา สัมฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายพีระพัฒน์ เสาวคนธ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงพรอุษา ต้นขลิบ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงขวัญจิรา อรัญวงค์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงพีรัชดา นวารัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แซ่ตัน

๊

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายกิตติพร กิตติราช

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงสุมณฑา นิตย์ขำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายสิทธิเดช กิจโสภา

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายภรันทร์ยู จำปานิล

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๒๐
นางสาวขวัญใจ ปอมพระเดช

๑๙/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๒๑
นางสาวพนารัตน์ หุ่นเอียม

่

๐๕/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๒๒
นายพีรพงศ์ เวชภิรมย์

๑๑/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๒๓
นายมานิต สุนทโรวาส

๑๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๒๔
นางสาวศรินทร บัวรุ่ง

๐๓/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น วัดวังอีแอ่น  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๒๕
นางสาวกุสุมา มหากาฬ

๓/๐๗/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๒๖
นายนฤคม ห่วงทอง

๒๒/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๒๗
นายมานัส ตู้แก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๒๘
นางสาวสุนิสา ณรงค์เพชร

๑๑/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย วัดหนองสร้อย  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๒๙
นางสาวจินตนา แก้วจินดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๓๐
นายนัตพงษ์ ศรีระเทษ

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๓๑
นางสาวบัวชมพู ศรีรักษ์

๙/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๓๒
นางสาววันวิสา มากบุตรดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๓๓
นางสาวเกศินี นิลเสถียร

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๓๔
นางสาวชนิกา ศึกษา

๔/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๓๕
นางสาวนารีรัตน์ นภาโชติ

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๓๖
นางสาวปาริฉัตร เชิดกำแพง

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๓๗
นายภัทรพงษ์ พรจินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๓๘
นางสาวสุพรรณี อินทร์ลี

๒/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๓๙
นายสุรทิน สันตะโชติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๔๐
นางสาวไซหลอด เจีย ๕/๐๕/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๔๑
นางสาวกัญญารัตน์ ภูสีเงิน

๑/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๔๒
นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ปานะสุทธะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายพีรภัทร สุขเสริม

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงบุปผา กลันมันคง

่ ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงปณิศรา พันธ์ลิขิต

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงมุทิตา รำเรียนกิจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงลภัสรดา สินทะเกิด

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงศศิภา วงค์คำอินทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายเจษฎา สร้อยนอก

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายบพิตร ราชสอาด

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์หงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงสุทธิดา ปล้องมณี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายนฤเบศน์ ห่อทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายภานุพงศ์ พิลึก

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงกานตรัตน์ ฟกนาคิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงณิชาภัทร โสภากุล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร เขานิกูล

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ไกรทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงณัฐนิชา จูเมา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงณัฐริกา โยธาสุข

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ล้วนเลิศ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงปติกมล นพฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงอนัญพร ดวงสุวรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงปยพัชน์ ธัญญสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เทียมสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายอนุรักข์ บุญโฉม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงชลิดา สุยะสา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงวรินธร แก้วรอด

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงสมิตา หาญชัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงธมนวรรณ วงษ์พรมมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงยลรดี ตัดสูงเนิน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายวรัญู หมันบำรุง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงกานต์สิรี พันธุ์ชิน

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงบุษยมาศ ดีเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงวรรณธิดา บุญปอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีอำไพ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงอังคณา โกกิละนันทน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายนพรุจ ตรีรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายพีรพัฒน์ สำราญพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายวรายุทธ พรธรรม

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายอโนทัย เอมอิม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงชนิศา มีมาก

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงธาริณี ฉายแสง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงธิดามาศ เขาโพธิงาม

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงนพเก้า ชูศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา จำนงค์รักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงอรัญลักษณ์ เจียมมี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงอิสรีย์ เสือเดช

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายณฐพงศ์ สุขลำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายนนท์ปวิธ แสงสุด

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ดะระสา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายปญญา อำอินทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายปยพัทธ์ ใบทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายพงศธร แพงทรัพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายเมธี ปลุกใจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายศุภวิชญ์ อุ่นเมือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายอนุชา แซ่ลี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายอภิรักษ์ พรมแสน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ยามสุข

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงจารวี คำหอม

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงฐิติมา ทองจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงพรหมพร คลคล่อง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงเมธาวี เจริญลอย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงรัชนี เพชร์รัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงสุพาพร เพ็ชรภู่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงอรอนงค์ ถินจำพร

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงอังคณา ธาตุจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงเอมมิกา กลินจันทร์

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงอนันทยา ร้อยกล้า

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ บ้านแสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายกิตติพงศ์ สาทลาลัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายกิตติภพ ปนจาด

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายอิสเรศ นินทำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๑๔ เด็กหญิงสุกัญญาลักษณ์
แซ่เล้า

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงอรทัย ส่งเสริม

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุพนาม
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายโทนี

่

อีเซอร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายสมภพ สะเลมาน

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายณัฐวัตร มณีแสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สิงห์เพชร

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงสุภาพร ชาวสร้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายกฤษฎา แก้วงาม

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายสิทธินนท์ สายทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายอนุชาติ ทังพรม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงจิรัชญา จิระสวัสดิวงษ์

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงณัฎฐธิดา กตัญที

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงชาลิสา คุ้มมัน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๒๙
นายพีรพล หมันเทศมัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๓๐
นางสาวณีรนุช เหมือนงาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นรดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๓๒
นางสาวพรนภา ทองเสวก

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสอยดาววิทยา วัดเทพประทาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงกิตติชญาห์

์

พูนสิทธินันท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงเขมจิรา สุขกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ทาดวงตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงชุติมณฑน์ แน่นอุดร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงนฤมล สมดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงปวรรัตน์ นันทพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ บรรลังค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงอภิดาภา เจือทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายภานรินทร์ สวัสดิพงษ์

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงกานดา แก่นกระโทก

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงชลริสา วรรณทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงสิริยากร แสนทวีสุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายชญานนท์ วงนอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายสิทธิพงศ์ ศรีแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายสุรเดช ภูแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายอนิวัตติ

์

สีล่า
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายอภิชิต แพงพงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงจันทิมา โคตนิตย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงเจนจิรา มอญดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงชนาภา ประสากุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงฐิตติญา ยังช่วย

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงธัญวลัย พลนงค์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๕๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงฟาริดา อ่อนทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงลัคณา แก้วกฤษฎางค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ สุขเกษม

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงศิรินันท์ เชียงทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงสมพิศ อยู่ศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงสวรส สิงหนาท

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงสิริกุล กฤษกะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงอภิชญา เคยพุดซา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงอมลวรรณ ด้วงตะกัว

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงอมลวรรณ เอียมประชา

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายธนกฤติ กฤษณพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงกาญจนา ยาเลิศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงสุชาดา คำพรมราช

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ เปยบสม

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิมมาทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายปยปาณ จันทร์พกรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายเจนภพ เกษร

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายกรดนัย แต่งแดน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายจักรภัทร ชือวิดุลย์

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

จินดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงวรรณภา มีสุข

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนจงกลาง

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงนพวรรณ อรุณรัมย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงอรจิรา บรรลังค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงชัญญานุช บุตรโคตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงอรทัย พงษ์ทุมพระ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงอารยา เหล่าเขตกิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงนฤมล เพิมพูล

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ์ บัวใหญ่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อ่อนบัวขาว

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงนุชวรา สุภกรรม

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงนิรชา หมุดปน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วันดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๘๘
นายอันตน ลอมเมอร์ส

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๘๙
นางสาววรรณวิษา บุญมิง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๐๙๐
นางสาวกัญณภัทร แหล่งหล้า

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๙๑
นางสาวนำฝน สนามพล

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา วัดทุ่งขนาน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายรามิล นิลมณี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงดวงฤทัย เชือรามัญ

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงธีมาพร ชูศรีสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงนัชชา บุญตะนัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงนิธิดา สาคร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ฝกเพ็ชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงอารีรีตน์ ศรีสุขา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายเดโช บุญเติม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงจิราพร แสนทะวงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงธันยพร สรศิลป

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายจรัล นันทจุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายธนาชัย ทิมาริยกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายวัฒนา ชำนาญเวช

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงจิราพร องอาจ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงนฤมล พุ่มตาก้อง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา วรรณสัมผัส

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายบัญชา นามวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายบารมี บุญไทย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงพรนพา พุกพันธุ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงพันธ์วิรา สินธุรส

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงเกวลิน คำขะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงณัฐฐิญา ช้างแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงนันท์นภัส คำเลิศ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงนิตยา อินจรัญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ คำแปลง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงปญฑิญา บุญอาจิตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงปาริฉัตร คุณทวี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงปนสุดา ผงท่าราช

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงศรีวลัย สุนทรสินธุ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงศิริพรจันทร์ ว่องไว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงสุทธิฉันท์ รุนทจิต

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายจิรภัทร์ นิลปาน

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายทรงวิทย์ แตงเม

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายผไทเทพ ศรีเมือง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายอนุวัฒน์ บัวศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงเจณิสตา ประสานแสง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงปยะนุช เลิศธัญญา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงมาริสา คุณเศษ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงศุลีพร แซ่หลอ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงขวัญปวีณ์ จันดาวาป

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สระทองอินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ พวงมาลัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงแพรวา พิรักษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงมยุรฉัตร ชนะผล

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงมาริสา คืนดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงวรรณภา สงเสริฐ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงวิชิตา เปนะนาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงสโรชา วงศ์กำปน

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงดลฤทัย คำแสน

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงบุญญรัตน์ ขวากุพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงสมพิศ เอมประโคน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงอรวรรยา พร้อมพวก

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายสุทัศน์ วรรณภักดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงสุชาวลี ทรัพย์สุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงจิดาภา กลีบจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ธรรมคงทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงดนยา วรรณภักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงเทียนทิพย์ นาคสาย

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงนิชาภัทร แสงเดือนเด่น

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญประกอบ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงพิไลพร สังข์พันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงเมขลา แก้วเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงวรรวริษา สิงห์รอด

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๕๕
นางสาวสุวิมล ยมมะนา

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๕๖
นางสาวสิริยากรณ์ ทนงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๕๗
นางสาวกานต์ทิตา สกุลกิตติวัฒน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๕๘
นายพกานนท์ จันทร์สีขำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายติณณ์ การพานิชย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายจักรนรินทร์ กรกาญจน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายคณิศ บูชา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายกิจจา เมืองทีรัก

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายพงศกร ศรีใย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ ทิพย์วงษ์ทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงนันทวัน ปราบไพรินทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงชนิดา ยิมโสภา

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงจันทิมา สามบุญคล้า

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงรักชนก อะโน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงธนัชชา อุทัยรัศมี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายชัชนันท์ เพ็งพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงธัญชนก หาญจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงภัทรวดี เจริญสุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงวรัญยา กันภัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงขันธารา อินทิราช

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แถลงถ้อย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงปารวี ปุญญปญญา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงนันทิชา สุขสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายพรอินทร์ ไชยธรรมมา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายอภิชาติ ปรางทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายวันชัย อุ่นคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายจักรกริช ศาลางาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงพรชนัน เพชรเกลียง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี จันทร์โคตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายศุภกฤต เชือสาย

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายนครินทร์ ลีพล

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายณัฐพงศ์ เลาเลิศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงธนพร สุวรรณเวก

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายรพีพัฒน์ สุดสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๘๙
นางลำดวน อุดมพันธ์

๑๗/๔/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๙๐
นางสาววีระญา พรมดี

๑๓/๕/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดปาเทพนิมิต  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๙๑
นายอิสระพงศ์ นาครักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๙๒
นางสาววิภารัตน์ พันธุ์นาค

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๙๓
นายศุภฤกษ์ ขำเกือ

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๙๔
นายพุฒิพงศ์ สืบวงษ์ชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงสโรชา น้อยสันเทียะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๙๖
นางสาวพิมมาดา บุญเนียน

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงศศิธร กองจินดา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงม่านทิพย์ อรรถวิล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงพีรยา บำบัดโศรก

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงปภาดา ไชยริปู

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๐๑
นางสาวกรวรรณ ผิวทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๐๒
นางสาววิสุดา ประเสริฐสังข์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายกฤษณ ศุภกิจพัฒนา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงอโณมา รักประสงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายเปรมศักดิ

์

พยนต์รัตน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๐๖
นางสาวสุมาลย์มาศ เชาว์อารีย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายอนุวัฒน์ กุลนอก

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๐๘
นายชิษณุพงศ์ วงศ์จินดา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงรัตนากร เกตุการณ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๑๐
นายจิรภัทร ศรีประเสริฐ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๑๑
นายบุญฤทธิ

์

ภูจอมแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายนราวิชญ์ ประทุมพล

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๑๓
นางสาวสโรชา ใจดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายพงศกร ถนอมกิจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงวรรณลักษณ์

เสนะกูล
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงริษฎา ชินอ่อน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงนภกมล แสวงการณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงธีรดา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายสืบศักดิ

์

พ่วงพี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เจนดง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงสุนิสา ผดุงสัตย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงสุภัทรา อัมพร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายอภิวิชญ์ บุญสอน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา เพิมมงคล

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงธนาภา วัฒนกุญชร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงจิรภิญญา มีสวาทนอก

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงณัฐรัชต์ จำปาทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงณัชชา ยุทธวิชัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงสุภาวดี เฉลิมลาภ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงปทุมวรรณ บริสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายกฤตเมธ ตอนรัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่อึง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายเศวษตศิลา เชิดชูปญญาเลิศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายพัชรพล ชูรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงรัตนกร พรอันแสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงอรปรียา กระจ่างเจนกิจ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายนภัส ชูพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงชิษณุชา ปลาทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ ณ นคร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายกฤษณะ คล้ายคลึงวงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายอลงกรณ์ โพธิจันทร์

์

๒๓/๒๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายกสิน ตรีมิตร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายสิทธิพล เลือมใส

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายธนัช รือเรือง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายกมลกฤต บังเกิด

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายสุรเชษฎ์ บุญคู่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายคุณภัทร เขียวอ่อน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงณิศามณี ไข่แก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงวรกมล

ชำนิประดิษฐการ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงปภาดา สมพืน

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายณัฐนริศ ดิษจำรัส

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงกฤติมา สุวรรณนอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงวิระวรรณ ศรีบุญธรรม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายสรวิศ สองพีน้อง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 วัดวันยาวล่าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วเกตุ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)

วัดเกาะเปริด  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายปฏิภาณ ศรีประเสริฐ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงสุทัตตา สุขสำราญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงสุธาวัลย์ หงษ์ทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ บำเรอรวย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา วิเชียรโชติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงชนาธิป จันทร์พิทักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงลานนา ศรัทธาบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายอรรถชัย ช่างการ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายวิศรุต สวัสดิภาพ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงขวัญฤดี เทียงธรรม

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายมณีสาร นนทะวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายนันทวัฒน์ โม่ทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายสมพล รักษาสุรสาล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายพัชรพฤกษ์ เนือแก้ว

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายลิขิต แต้มพงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงศิวนาถ ศรีประเสริฐ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายวีรพัฒน์ ยืนนาน

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายกมลาสน์ สำราญจิตร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงกรรวี เตบุญมี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายกมลกิจ นิยมศิลป

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน วัดเกาะแมว  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ศิลปพงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดเขาช่องโกรน  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงมินตรา สมสี

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๗๙
นายอนุรัตน์ สุ่มศิริ

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ จิตรู

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงภูรดา เนินริมหนอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๘๒
นางสาวณฤดี เอียมอาจ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๘๓
นางสาวสุนันทา ทิศมี

๒๕/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงอาภัสรา ชืนพิมาย

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอแหลมสิงห์ วัดบางสระเก้า  

จบ ๒๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายทิวา เดชอุดม

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายธนศักดิ

์

โพธิเกษม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายณัฐยศ ปลายเนิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายกฤตภัค พุ่มพวง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายชนินทร์ ซ่อนกลิน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายนพรัตน์ ม้าจีน

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยสมิต

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีวิรัญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงศิริโสภา เกษี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงสุชาดา สาคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงชนิดา สรรพคุณ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายอภิชาติ ท่าหิน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายอภินันท์ ใจสุทธิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายทัณฑทร สรรพคุณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายรุ่งเพชร ยืนนาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายกิติพล ยาสาธร

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองชิม

่

วัดหนองชิม

่

 

จบ ๒๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงนภัสพร พิมไธสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงปภาดา สังข์ศิริคุปต์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงศิริกัญญา แสงทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายตังใจ

้

เหลืองาม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญเกิด

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงปาริชาติ พิมมาศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงมะลิพันธ์ เห็ดตูม ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงชลลดา มิสกรณ์

๑๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงณภัทร บังเกิดกิจ ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ รัตนไชย ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงพิชญา การะวะสมบัติ

๑๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายพิสิฐพงษ์ คำนาเวช

๑๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงสุนี พิศพรรณ

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงอรษา ลือวงษ์

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงกิมหงส์ ล้วนดี

๑๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงกรรณิกา มารศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงเก็จแก้ว พูลสุข

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงดา ดุล ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายธนภูมิ พิเนตรทัน

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงปญญาพร เขตรัมย์ ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงปณณพร พิศพรรณ ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยอดเพชร ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงศิรนันท์ พิเดช

๑๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงสุชารัตน์ มะลิโชติ

๑๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๒๕
นางสาวจิตรกัญญา รุ่งสว่าง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๒๖
นางสาวธัชพรรณ ใจภักดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๒๗
นายนวัตกรณ์ งามละมัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๒๘
นางสาวนิดานุช พุทธวรรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๒๙
นางสาวปราณี เจีย

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๓๐
นายมนัสเทพ ทองเหลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๓๑
นายวรวิช พิเนตรทัน

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๓๒
นางสาวสุจิตรา จรรยาธรรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๓๓
นางสาวอจิมา ดีภู่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๓๔
นางสาวเจนจิรา อัตพงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๗ / ๘๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๓๓๕
นางสาวแสงรวีวรรณ สามี

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๓๖
นายจิรายุ สอโสภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๓๗
นางสาวชุติมา สาลี

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๓๘
นายณัฐพันธ์ นนทบาล

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร วัดคลองบอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงอติพร ฉิงเชิด

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ประชุมสาร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายจิระภัทร หัถษี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายชัยวัฒน์ กวางทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายแทนไทย์ พูลสุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายรวิสุทธิ

์

วิถีธรรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายวิศรุต นพสาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงกษมา สร้อยสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วทองเพ็ชร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงกัณฐิกา เจริญรัมย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงจิราพร แก่นคนชุม

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ สุวรรณา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงปยพัทธ์ ใส้กระโทก

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงพฤกษา วิโรจน์รัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ พุ่มเกตุ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงวาสิตา เสมอไว

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงศศิธร สุขประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงกิตตินันท์ เหง้าโอสา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๕๗
นางสาวสุธีมา แซ่ลิม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๕๘
นางสาวอินธิดา กลินอยู่

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๕๙
นายพงศกร ใจเทียง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๖๐
นางสาวนิศากรณ์ เตียกประโคน

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๖๑
นายธีรเดช ประสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๖๒
นายนิติกร นิลทร

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๖๓
นางสาวกัญญารัตน์ น้อยยุ่น

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๖๔
นางสาวจารุวรรณ ปนชู

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๖๕
นางสาวธนพิชญ์ คามบุตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๖๖
นางสาวนริศรา กัญญามา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๖๗
นางสาวปทมา พิทักษ์มงคล

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๖๘
นางสาวพิมพ์ขวัญ พุ่มเกตุ

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๖๙
นางสาวสรณ์ศิริ มุกดาวรรณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๘ / ๘๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๓๗๐
นางสาวสิธินัน พุทธเทวัน

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๗๑
นางสาวสิริกานต์ โภคา

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๗๒
นางสาวสุทัตตา มะลิวัลย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๗๓
นางสาวสุภาพร พรามคง

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๗๔
นางสาวสุวิรา ชะแมบ

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๗๕
นายกฤษฏา สิทธิรักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๗๖
นายจีรสิทธิ

์

วงษ์พยัคฆ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๗๗
นางสาวชาลิตา เฟองสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๗๘
นางสาวบุษบา เจริญสาคร

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๗๙
นางสาวพิมพ์ใจ สะเภาเงิน

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๘๐
นางสาวมนัสพร เอียวซู

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๘๑
นางสาววณิชยา บุญญานนท์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๘๒
นายอภิรักษ์ พะนา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๘๓
นางสาวมนัสวี จันทร์เอน

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๘๔
นายณัชพล อิทธิยากร

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๘๕
นางสาวกรรณิกา ชินวุฒิ

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๘๖
นางสาวณัฐกาญจน์ ขุนจิตต์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๘๗
นางสาวศศิธร ชูปาน

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๘๘
นางสาวสุจิณณา เอียวซู

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๘๙
นางสาวโสภณัฐ บ้านแก

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๙๐
นางสาวเก็จมณี บุตรลพ

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๙๑
นางสาวโสรยา ก้อมมะณี

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๙๒
นางสาวชาริดา สมสิน

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๙๓
นางสาวปทมาพร กอหญ้ากลาง

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๙๔
นางสาวปารมี คุณสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโปงนำร้อนวิทยาคม วัดทับไทร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงชนัญธิดา ไพโรจน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายนิธิศ ดวงชอุ่ม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายมนัสพงศ์ ไพฑูรย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายปองเดช รักวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงณัฐกาณต์ จันทแสง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงปญจพร บุตรนามดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงจุฑาพร บ้านเนิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ ค้าพริกไทย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงเตชิตา คำก้อนแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงรชต วรรณี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๖๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายวรกฤต สมัครพันธุ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงดนิตา นันทพานิช

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงวรณัน ถาตุ่ม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ฤกษ์เวียง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายภูวดล สกุลสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายซานี

่

เกรโก้
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายจิรเมฆ อนันตสุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภู่ถาวร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายณรงค์ ประจงใจ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายณัฏฐ์ ศรีวิลาศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงซินดี

้

รักสุนทรธรรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงทิพากร สุพประเสริฐ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายฐิติกร พันธ์สมตน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงกาญจน์กนก เนืองนิตย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายทักษ์ดนัย ไกลบาป

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายธนกร ยิมสอาด

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายพีรพล สุทัยรัมย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงกนกนิภา พลกิจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายรัฐภูมิ นวลใย

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายกษิทตินาถ ประมวลสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงณัฏฐนิช วงสวาท

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงสิรินธา แซ่เฮง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงธัญดา ทัศนมณเฑียร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงสุชานาถ เหล่าฝาย

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงปวริศา ปาปกเข

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายวัทน์สิริ สารศิลป

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายจีรวัฒน์ เลขวัฒนะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายอินทนนท์ หาญสมศักดิกุล

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงวริษา บุญประเสริฐ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงปยพร วาริวรรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงพัชญาทิปติ

์

บุญรักษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชุมพล

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายณัฐพล นิยมสุตกุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงอธิชา อุ้มสิน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จอมคำสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงเบญญาภา สาริการณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์วารี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายเกษม ล้วนเกษม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงจิดาภา ชุมพล

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงกมลชนก กำลังการ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงปราญชรี ฉิมพลี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงอนันตญา บัญชาดิฐ

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงจิดาภา ศรีประโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงญาดา วิสิทธิวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายพลภัทร กีรติเตชาวุฒิ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงสุนิสา แช่มล้วน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายภานุรัตน์ โชติสุวรรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายธีรภัทร เจริญกล้า

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายธนทัต พร้อมพวก

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายอริณชัย พุ่มมาลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงภัทร์สุรีย์ วงษ์จันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงอุมากร คำพันธ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายพิพัฒน์ จันทสิทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ใจช่วง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรมสิทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายสิรภัทร แสงสว่าง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายวิภูพงศ์ ลีลานันทวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายณัฐปคัลภ์ วินิจนัยภาค

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายพงศธร คุณาเกือ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายธนภัทร ชะระสัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงสุภัสสร สมจิตต์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายจักรินทร์ คชาบาล

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปานสอน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงสุพิชญา วงศ์เขาอ่อน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายฐิติ พิทยาพงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายกาญจน์ สิทธิสาร

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงสโรชา ช้างสี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงเขมิกา ศิลาพลอย

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายธนกฤต สุขสมัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายชลธี เจนจัดทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายศราวิน ภุมรินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงสุนันทิณี เจือนาค

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงวาริชา ชัยโชติประเสริฐ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงศศิมา เรืองภักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงณัฐกมล รืนจิตต์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายรัตนโชค ศรีทองคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงอภิสรา โพธิทอง

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงปาณิฉัตร ประสงค์รัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงวันใหม่ พุ่มทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงพันธ์วิรา พรหมศิริ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายวริทธินันท์

์

วงเวียน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ ใจสมัคร

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงพัชราภา เจริญจิตต์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายธนพล เนินไชย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงกนิศฐา พะณะงาม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายวรเดช ประสงค์สิน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายธนโชติ อุ่นไฝ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงธนิตา ปองหมู่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายจิตติพัฒน์ คณารักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายปุรเชษฐ์ บุญทัน

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ นำเพ็ชร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงชาลิสา ชนะสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายนิธิกานต์ ธนากร

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชาตรีวัฒนกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ รัตโนภาส

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายพีรวุฒิ ศรีวิยะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายธนกฤต รุ่งรัตนกวิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายภูดิท มณเฑียรทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พรหมสุภา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงภีมราภรณ์ คณะดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายศุภกร กู้พิมาย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงพรธีรา บุญวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายยศภัทร เรืองลอยขำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงอติพร พูนนิพัฒ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงเจนจิรา วรรณคูหา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ วรรณคูหา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงอิสรีย์ ประดิษฐงาม

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายศิรภัทร อรุณโคม

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายชิติพัทธ์ รัตนสุวรรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงมานิตา วิลัยวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงพิมตะวัน อุมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายภูตะวัน พิจารณ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงจิณห์จุฑา ทองทวี

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธรรมวงศ์ผล

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายภควัฒน์ ล้วนหิรัญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายพชรพล คำหริม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงชนิภรณ์ จิตรประมาณ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงชฎาพร ศรนรินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายจิรภัทร บ้านเนิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายศรายุท อธิบาย

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงธัญชนก ถีระเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายกรวุฒิ ภู่คงทน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายธนกฤต ฟูคณะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายนนทพัทธ์ สุขยิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายลิภูญไชย ภาระเปลือง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายพชรพล ปองหมู่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงลักษิกา ปญญาดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายสุทธิพจน์ ไชโย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงเปมิกา เฉลิมไชย

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายอภิรักษ์ ชุมศิริ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

สุขศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เชิดชู

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ควรนิยม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงปานตะวัน คูณธนา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายกฤษณ สุขศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายกิตติพศ อู่สุวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายกิตติพิชญ์ ชากรแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงณัชชา อองละออ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงอลิสา พวงบุญชู

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายศุภกิตต์ หมันการ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ อภิบาลศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายฐิฏิวัช มันคง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงพันธกาญจน์ พวงพืช

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายไรวินทร์ ทองทวี

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายชนพัฒน์ บุญมี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายญาณพัตน์ แสงดำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายจีรพัทธ์ ชูเวชวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายฤทธิชัย กิจภิรมย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายนภัสกร นพฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายฐิตินันท์ บำรุงศาสตร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายจิรกรณ์ จันทแพทย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงบุญกัลยา เจนจัดการ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงเพลงดิน สุขล้วน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายชยางกูร ถีนารมย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายปรมินทร์ มะโนวัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายวิรัตน์ ยมพงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงเขมิกา เจตะวัฒนะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ กิจสัมพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายประสงค์ คุณเอนก

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายธีรภัทร์ ทันวัน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายเวลล์ แพร์รี

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงพุทธรักษา ทับบำรุง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายกันตพงศ์ เมืองมังคัง

่ ่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงพิชญธิดา มากเปยม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายนภัสกร โอวาท

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายรชานนท์ จันทศร

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงทรรศพร กันบัว

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายพศิน สินทวีทรัพย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงพิชญธิดา วัดพงพี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงณัฐณิชา มากภักดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงฐิตาภา อุ่นไฝ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายนิโคลัส

รอย เอลลิงฟอร์ด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี นาในบุญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายภูพิภัทร จินะชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายวัชรพงษ์ อร่ามฉาย

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายชวิศ เวชยาการ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงศลิษา ศรีตะปญญะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายธีรภัทร์ ไขศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายธนกฤต ประภาโส

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายต่อลาภ สุวิสุทธิมนตรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายอนุภัทร รืนอารมณ์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายสิบเตวิช ลีพล

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงกานต์ระวี เคหะธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงภาวินี วานิชชล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงบุญญา บรรลือคุณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงภาวิณี ประมวลสุข

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายฐิตินันท์ อ้นมณี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายวีระยุทธ อิมสรรพางค์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงศิระประภา พนมใส

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงกานต์ตะวัน ปราศไพริน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงรุจิภา จิตตรากูล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงสุชานาถ แก่นขวัญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงจิราพัชร เย็นสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงรัตนกร อิมสุวรรณ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงบุณยานุช จันทร์เพ็ญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงณัฐรดี เรืองเศรษฐี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๐๒ เด็กชายประพันธ์พงษ์
ฉัยยากูล

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายศุภกฤต ไชยสืบ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงวิลาวัลย์ คงเพ็ชร

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงรัตนากร จวบบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แฉล้มศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นันทะพรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงศศิธร กิจภิรมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายมานพ ชาวไร่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงฐิติมา ศรีคงรักษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายธนเดช ไชยศิริโชติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ผ่องมณี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายวีรภัทร บุษฉัยยา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงอภิษฎา วงศ์วัชรา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงสหฤทัย พุ่มพฤกษา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายณภัทร์ แววประดิษฐ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายปุญญพัฒน์ ประสงค์ดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายคุณากร เซ่งย่อง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงณัฏฐารัฏฐ์ ทองสร้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงเบญญาภา เนินริมหนอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ หอมสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงภัทราวดี ศาสนกิจ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

แสนรวยเงิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงเพ็ญรุจี แจ้งจิตต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายนิธิกร พนารักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา มุทาพร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายภูวเดช ดอกไม้เทียน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา เขมะกำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงรักษิกา ชลศิริ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงเครือแก้ว หลีวัฒนาสิริกุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายคุณากร วงศ์แก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงสโรชา เปรมมิตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงเปมิกา พัฒนกิจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงคณาธิป ชัยบุตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายรชต ต่วนหนู

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายยศภัทร โพธิพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายณภัทร ไชยเสนาะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายคณาวุฒิ สมนาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงพรหมพร ปญญายิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงแพรววนิต เปยมพร้อม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงอนัญญา เตียมเจริญ

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายชลันธร นาคศรีสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สยามไชย

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายชวัลวิทย์ คชาบาล

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายณัฐศรัณย์ สันติธนันท์กุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายถีรศักดิ

์

คำเพ็ชร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงปนัดดา สอนเรือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายอัครชัย กิงมณี

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายทรงฤทธิ

์

เปยมพร้อม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ภูวิชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงจุฑามาศ เจนจัดทรัพย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงสุวิภาณี เรืองทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่โหงว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงกาญจนาวดี มากล้น

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายกฤษณะ ทองเปรม

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายธีรภัทร บรรดาศักดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายพงศภัค เหมวิบูลย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงกมลชนก พุทธรักษา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงธนพรรณ โคตรปญญา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงนภัสชนก ขุนอาจ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายชยพล สายพานิช

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงพาณิภัค เพชร์วรรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายสิทธิโชค รัตนสิน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายปภัณวิช กมลฉำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงกชกร ประดิษฐ์ถ้อย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายคณิศร บุญประเสริฐ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงดวงนฤมล ประยงค์หอม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ถีนารมย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงศุภิสรา สุขสารต์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน เชือนพรัตน์

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายธีรภัทร พัฒนกิจ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงอภิญญา อาตม์สกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายพงศกร รวมพันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายนราวิชญ์ ภิรมย์รืน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เพ่งบุญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายกฤษดา ขุมทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายชนาธิป โหละเวช

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงกังสดา บุญประเสริฐ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายธนายุทธ ปองดอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายษมากร เจนจัดการ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงพัชรสิริ แจ้งจิตต์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายนิพนธ์ ประกอบธรรม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายอัตฐกรณ์ เสริมนอก

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงจิตติมา บำบัดทุกข์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงกมลชนก มามีไชย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ปุณณธรรมากุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายญาณวุฒิ งามโคกกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายอนุชิต จึงตระกูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายสุรพัศ ชูเลิศ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายภาณุพงศ์ โตสัมฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายยศวิน จินดาพรรณ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายกรวิชญ์ รชตมหาโชติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงอภิชญา จันทิจร

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงวิลาสินี อ่อนดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายศุภกิจ โถมกระโทก

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายจงภณ จันทรังษี

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงวิภาภัทร รุ่งเรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายพีระกานต์ เพิมผล

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายตุลยวัต ม่วงสุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายชินวัตร ปองหมู่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายศุภกร ดิศาพงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายพีรบูรณ์ สุขเกษม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายธนเดช ทรัพย์สิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายไกรวิชญ์ จริตเรียบ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายธนทัต หุตเวช

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงสุทธิดา ปองหมู่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงณัชชา เผ่าพงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายวงศธร กมลนันท์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พยับแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายฐิติกร จิตต์ไพบูลย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงสุจิตรา ลิเมล์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายธนกร เทพรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงภาวิณี ศรีปาน

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

โกพา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายธีรภัทร ตุ้มอ่อน

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

อ้นมณี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายธนภัทร มาสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายณภัตนนท์ รืนอารมย์

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายวสันต์ สุขขีทรง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ ประมวลสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายเจษฎากร สุขสำราญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

ปองหมู่
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายสรยุทธ เวชสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายณัฐพล บุบพะวงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงจันทนิภา บุญยืน

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงพรหมพิมพ์ อ่อนจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายจิณณวัตร ดวงชอุ่ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงรวิวรรณ คามวัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายธีรภัทร ประสพศิลป

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายสิริวัฒน์ กล่าวสุนทร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายภัทรพล พานิชอัตรา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๓๒
นายนพดล พุทธรักษา

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายธานินทร์ แสนรวยเงิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายณัฐพล สีหะจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงอธิชา ดุษดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยอแซฟวิทยา วัดบุญญวาสวิหาร  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงกนกพร วัตมูล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงนฤมล ภู่โพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ วรรณภักดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงปาณรดา จันทร์อ้น

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อิงขนร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พุทธชาติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชัยวาที

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงวันทนีย์ ไทรใหญ่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงวิสาสินี ว่องธัญญากรณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงอทิตยา ธรรมวงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายปยวัฒน์ เสมอชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายสิทธิชัย คงคาใส

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงทิพย์พิมล ถีระเจริญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงสิริกร สิทธิเวช

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๕๐
นายพัสกร สำเภาทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายสิทธิกร ศรีเฟอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายสุรสิงห์ เสียงวิไล

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มากพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงฌานิศา ศรีอนันต์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๗๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๗๕๕
นางสาวจารุวรรณ หนูสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ โทษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงสุภาพร ชุมพล

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายภานุพงศ์ ยิมเจริญ

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายอนุชา โพธิพร้อม

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงฐิตารัตน์ สิทธิศิรินันท์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงฑิตฐิตา พุทธชาติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงณัฐธิดา เคหะเจริญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงธนัชพร จงเทพ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงสิริวิมล นาคสาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายโชคอนันต์ นกครุฑ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงสิรินทรา นาคสาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๖๗
นายวัชรพล พวงพลอย

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๖๘
นายศราวุธ กันหากิจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๖๙
นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่ศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๗๐
นางสาวจารุวรรณ อยู่ศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๗๑
นายนพดล กุลรัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๗๒
นายประวิทย์ ธรรมมี

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๗๓
นายศิริวัฒน์ แสนทะวงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๗๔
นางสาวปาจรีย์ คล้ายมะลิ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๗๕
นางสาววรรณิสา เสมอชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๗๖
นางสาวหทัยรัตน์ เฉือยวิบูลย์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๗๗
นางสาวเยาวลักษณ์ นาคจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๗๘
นายณัฐวุฒิ แก้ววิเชียร

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๗๙
นางสาวพัณณิตา ชากวิเศษ

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๘๐
นางสาวขนิษฐา จันทร์เพ็งเพ็ญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๘๑
นางสาวพัชรา รู้สรรพกิจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๘๒
นางสาวณิชกานต์ สิทธิผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองพลูวิทยา วัดท่าอุดม  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงฐิติมา บุญธรรม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๘๔
นางสาวสุพัญชา วงศ์แก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายเจษฎา เข็มอ่อน

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงสิดาพร แสงจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายชานนท์ เพ็ชรหวัน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงวรพรรณ ไกรสี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายโชติมันต์ คุณศิลป

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๗๙๐
นางสาวรัตติกาล ทวีแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๙๑
นายประเสริฐ ได้เปรียบ

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๙๒
นางสาวมะปรางค์ เสาศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๙๓
นายธีระพงษ์ ปองคำสิงห์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๙๔
นายวรากร คำพิมูล

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๙๕
นายโอภาวิทย์ จันพา

่

๐๘/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 วัดทุ่งตาอิน  

จบ ๒๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงกฤษณา วิทยาดิลก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงฐานิกา วงษ์ทองดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงณัฐกมล ชูโชติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงสิริทิพา แก้วประไพ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ คำอ่อน

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายนรินทร์ ทองสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายสมชาย วรรณภักดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายอนิรุต โฉมนิล

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงชนินาถ นิยมฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงญานิกา ดวงเดือน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงทิวาพร โฉมนิล

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงนรีการนต์ พรจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงปณิดา พรมแย้ม

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงพัชรา งามสง่า

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงศศิวิมล ชินสงคราม

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงสุภัสสร คชเลิศ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงกิตติยา เพราะสำเนียง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงฐิตาภา ดวงเดช

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงปญญาพร โฉมนิล

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสกุลชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงเจตจิต คีรีชล

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงรจนา กังแฮ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงศศิธร โสภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายสุริยา ขันเมือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายนนทวัฒน์ เพียรชอบ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงพนิดา ยิมละมัย

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงวรรณา แก้วสุก

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจันทเขลม
วัดเทพประสิทธาราม

 

จบ ๒๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงจริยาภรณ์ ตังใจซือ

้ ่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายนพภุช สุขกัญญา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๑ / ๘๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงวรนิษฐา กำแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายเวชพิสิฐ เปนะนาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงสุนิดา แย้มบาล

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๒๘ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
พงศ์แพทย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงชนากานต์ พุทธินันทน์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายกฤติน โนนทิง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายรพีพัฒน์ โสภณนี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงปนอนงค์ สุภาพ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงเมธาพร ไม้ทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงชยานันต์ ชายเชิด

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงกนิษฐา ยมนา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงทิพยาภรณฺ์ เรียมทอง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายธีร์ธวัช สิงห์น้อย

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายนันทนัท บุญเปรียม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงปทิตตา อยู่ในธรรม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงปรียา สุขโข

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงพวงผกา ภูมินา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงพมลพร แสงสว่าง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายมงคล สระทองจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายมาโนชญ์ พรประไพ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงสุนิษา กลินขจร

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพลวง วัดพลวง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงวราภรณ์ กะมุทา

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายไกรวิชญ์ ตอบกลาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงอนัญพร แก้วเกษ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วเกษ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงมณีนพรัตน์ แก้วเกษ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชากไทย วัดวังทอง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายสัจธรรม คามาวาส

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายไกรวิชญ์ ห่วงทรัพย์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงปยนุช ทิมาริยกุล

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงดอกรัก ศรีหาราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงสุพรรษา มีปอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงจุฑามณี งามละออ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงกุลจิรา มิตรเพือนบ้าน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงสาวินี บริบูรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงสุธาสิณี พวงมาลัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกบิล วัดสุวรรณคีรีราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๒ / ๘๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายปุณยวีร์ เจริญสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงวรรณภา สีสม

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๖๒
นางสาวเกศรินทร์ แซ่สง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๖๓
นางสาวปภาณิน เจริญสุข

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย วัดตะปอนน้อย  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ชาวเหนือ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงษ์น้อย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงนัยนา พิกุลทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงพัชนี ชัยสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายสุเมธ พะชะจิต

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายปยพัทธ์ สงเทพ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงวันเพ็ญ แกรวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงสาริกา สิงห์ดง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ จันทึง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงวรรณา นพคุณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงปนัดดา สีท้าวปากดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงสุภัสสรา ปองหมู่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงกันตนา มาลัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงบุษบา สิงห์ดง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายสิริภัทร ธรรมมี

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงวิภาดา คงแพทย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงแพรวนภา ศิริเล็ก

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายเรวัต คุ้มน้อย

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงชลธิชา ตะเภาทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงณัฐณิชา วิริยะกิจ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงสมศรี สุภาพ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงสุพรรษา จิตบุญนาค

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงชุลีขวัญ คนขยัน

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงธิติมา อินทร์สอน

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายนาธาร ขันทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงดวงกมล นนทพจน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายพรสวัสดิ

์

เพชรดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงวันดี เรียบชัยสงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงพรนภา เอียมอิม

่ ่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงพรสุดา สุขผ่อง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายอานนท์ ตะเภาทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๓ / ๘๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงนาฏนารี โฉมนิล

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงวิภาดา มาลัย

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๙๗
นางสาวจริยา คงเงิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๙๘
นางสาวอภิญญา สงเทพ

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายโฆษิต พะนิจรัมย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายอภิวิชญ์ นาสิงห์คาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขุนซ่อง วัดขุนซ่อง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงรัตติญากร เคยพุดซา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายนิพพิชฌน์ บุญมา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์ เพียกขุนทด

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายอนุวัฒน์ เผ่าน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงสุจิรา ดวงจินดา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญประสาน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงอนัญญา ทองยิม

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงธารธิดา ปะอาจ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงระวิวรรณ ฉิมมะใว

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงจันทกานต์ มารศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงรุ่งนภา วรประสพ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงนิจจารีย์ บุญมา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงอรนิภา ใบศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายพศุตม์ กุฏจอมศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายธีรพัฒน์ ดวงเดือน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ กุลฑล

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงธมนวรรณ เงือมผา

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงปภาวดี บุญพันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กชายอลงกรณ์ ริมราง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๒๐
นายแลง ตี

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายชวลิต ยอดบุรุษ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงนำทิพย์ หาชิต

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงอริสรา มีสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายจีระพงษ์ พูนโต

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายธีธัช ไชยชาติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงรัชฎาวัลย์ โตโคกสูง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงอโรชา ทับแปน

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงมนัญชยา หอมไกล

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงเกตน์นิภา สร้อยระย้า

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๔ / ๘๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ พรมสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงมณิภา บุญมา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงอทิตยา ขวัญเอียม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงสรัณญา เมษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ คุ้มครอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รวดเร็ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายภูมิศรีรัตน์ สุกใส

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายอุปถัมภ์ ชำนาญพนา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงลัคนานนท์ อินทรพินิจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายอันดา ทองยิม

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงอินทิรา สุขเปรมปรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ โพธิเขียว

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายชุติวัต เงือมผา

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ พุฒิสาร

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สะมะที
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับช้าง วัดทับช้าง  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายศุภณัฐ เบ็ญจกิจ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงธัญชนก กลินสุคนธ์

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงจันทกานต์ มักขุนทด

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงวรรณพร ก้านสันเทียะ

๊

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงสิราวรรณ สืบชมภู

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายธนกร มงคลศิลป

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงผริตา ตันเซียน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงสุภัสสร เรืองเกษม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงอรปรียา พิมพ์พูล

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงชลธิชา ลอดลันดา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงอธิติยา สัญจรดง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงจารุวรรณ สุวรรณแสน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงสโรชา เทพรักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายบรรณสรณ์ รัตโนภาส

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงเกศริน มะณีรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๖๐
นางสาวณัฐิดา กุลศรี

๑๕/๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๖๑
นางนงพร ผิวพรรณ ๓๐/๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๖๒
นางวรรณิดา ทองมี

๓๐/๑๐/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)

วัดซอยพัฒนาร่วมใจ
 

จบ ๒๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายวีรวัฒน์ อินทร์อ่อน

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงชนิตา มะณีอินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๕ / ๘๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงอชิรญา ท้ายสนิท

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงวริยา เกิดผล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงทิฆัมพร บุตดีหงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงกมลภรณ์ วงค์ยา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว วัดเขาแก้ว  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ดวงเกตุ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สวนมาลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงสุทธิดา ปลีพันชู

๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงสิรภัทร ภูคงสี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๗๓
นายอนุสรณ์ ฆ้องสะเทือน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

วัดตามูล  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายคชมินทร์ ณรงค์ศร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายภูมินทร์ หอมวงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงสุราตรี ปริหา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงอัฐภิญญา หินผา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงนำพลอย ต้นหนองสรวง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงจิราภา เครือคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงอนุศรา อามาตร์ทัศน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงสุวรรณี ดาดพารัมย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายมนัญชัย ศรีไชย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เวชชูศักดิชัย

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ คงถาวร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงสกุลกานต์ เขตนอก

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จ้อยชะรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา พนมผา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงพิยดา สุขทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงพรไพลิน ศรีไสล

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงแพรพลอย ชุมคำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงนฤมล ยองสุวรรณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงวิภาวนี ม่วงโรง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ แสงสว่าง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายจริยวัฒน์ กล้าหาญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายสราวุธ บ่อแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายจักรวาล สัมฤทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงสุทานี อ่วมชัยภูมิ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงพรหมพร พลพวก

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงเพชรไพลิน ทรัพย์ลาน

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงอรอุมา ถีรวุฒิ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายวุฒินันท์ อาสาชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดสะตอน  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายธิชานนท์ เนาวราช

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงบุญยานุช พุทธศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงปาณิศา สีนารอด

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายศุภณัฐ พุทธคง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายอุดมรัตน์ กรกฏ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงวลีรัตน์ กุคำฮัก

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงพัณณิตา คุ้มครองทรัพย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงพิสชา ใจดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๑๐
นางสาวโชติกา เข็มวงศ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๑๑
นายณัฐวีร์ วรศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๑๒
นายทักษ์ดนัย วันศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๑๓
นายพิพัฒน์ บ้านแก

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๑๔
นางสาวธมนันท์ วรรณทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๑๕
นางสาวจีราพร อินจพรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๑๖
นางสาววนาลี แก้วชา

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๑๗
นางสาวคุณัญญา พุทธศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๑๘
นางสาวชฎาพร สำเภาวิจิตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๑๙
นางสาวดารินทร์ รืนอายุ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๒๐
นางสาวศุภากร วงศ์เสาร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๒๑
นางสาวสุภัสสรา เจริญคง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๒๒
นางสาวชญาณี มองเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๒๓
นางสาวอารียา สุระมณี

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๒๔
นางสาววรัญพร คำผาด

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๒๕
นางสาวจรรยพร ไตรยราช

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๒๖
นางสาวชัญญานุช มุทาวัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๒๗
นางสาวพนิดา รสชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๒๘
นางสาวสุภาวิดา สุดประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๒๙
นายติณห์ภัทร สมศรีทรัพย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๓๐
นายปญญา พิมพ์แก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๓๑
นางสาวจรรยพร ท่าหิน

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๓๒
นางสาวสโรชา ช่องงูเหลือม

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๓๓
นายธนกร สีลา

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๓๔
นายณัชพล ไตยราช

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดจันทบุรี  ๘๗ / ๘๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๓๐๓๕
นายสิทธิโชค ไตรภพภูมิ

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๓๖
นางสาวกานติมา แถวเนิน

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๓๗
นางสาวนำฝน บุญเสริม

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม วัดมหาคงคาราม  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงธิตยา เกษแก้วสถาพร

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงสุชาวดี กระจ่างฉาย

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายสดุดี สุขหมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายพรวิสิทธิ

์

มะโนรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงสุวรรณี คำถา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงสุพรรณษา ใต้ไธสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงหทัยภัทร มันทราช

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายปุรชัย การรุ่งเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายกอบชัย ลือสถาน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงปพิชญา ใต้ไธสง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงจรรยพร เมืองคุ้ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงรัตดาพร สุดเฉลียว

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงพิมทิพา กาลพัฒน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงกัณจนาพร พรกระจ่าง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงวชิรา โพธิธนะวิจิตร

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงสุทธิญากาญ แคบุตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทมาตร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงวิภาวี สามัคคี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงวรพร พรกระจ่าง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายพงศภัค สหแพทย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายพงศพล สหแพทย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงณัฐิศา โพธินาง

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงวีรดา ตรึกตรอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงภาสินี แรตขาว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงประไพรัตน์ จันทศร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงสิริวิมล จุมพล

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายกฤษฎา พรมภา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายอรรถพัชร์ รุ่งสว่าง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงธาริณี อยู่ดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงพรสรวง ชูมะณี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงอริสา กะวันทา

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงอัชฌา จันทบูรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

จบ ๒๕๖๐/๓๐๗๐
นายศราวุธ แรมปดชา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายณัฐภัทร กันยะมา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงลลิดา ชัยมุงคล

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงศศิกานต์ คลองโปงเกตุ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายจิตติพันธ์ ทองด้วง

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายธนูศิลป

พลอยพานิชเจริญ
๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงกัลยกร แซ่ลิม

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายชีวิน บรรทองทิพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เหมหาญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงกุลกร คำจูมจัง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงศสิ ภู่ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายนนทพัทธ์ เจนการ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงพรชิตา แสนยศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงจีรนันท์ พุโพ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายกิตติธร พันทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงสุจิรา หอมเพียร

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงณัฐพร ผงผานอก

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยกาศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงวิไลพร ราชมนตรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงนัฐชยา สังขวรรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แตงหลำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายกิตติทัต สมบัติวงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงลภัสรดา พัสดุ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๙๓
นางยุพดี อินทรสำอางค์

๒๑/๙/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

จบ ๒๕๖๐/๓๐๙๔
นายเดชา สังข์ทอง ๑/๑/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดคลองตาคง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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