
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๑๒,๙๙๙ คน ขาดสอบ ๓,๒๖๔ คน คงสอบ ๙,๗๓๕ คน สอบได้ ๗,๓๐๘ คน สอบตก ๒,๔๒๗ คน (๗๕.๐๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๐๑
นางสาวกมลชนก มีเพียร

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๐๒
นางสาวกาญจนา ยิมละมัย

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๐๓
นางสาวชนัญชิดา พึงเจียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๐๔
นางสาวโชติรส คำสิริ

๑๑/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๐๕
นางสาวฑิตฐิตา อนุวงศ์วรเวทย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๐๖
นางสาวณัฐจิรา สง่าวงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๐๗
นางสาวณัฐญา พิทักษ์ถินไทย

่

๑๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๐๘
นางสาวณัฐธิดา เผ่าเจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๐๙
นางสาวณัฐปรียา แหยมดี

๒๑/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๑๐
นางสาวณัฐพร จันทร์เอียม

่

๑๒/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๑๑
นางสาวธัญญารัตน์ สุขเจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๑๒
นางสาวนพสร บุญฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๑๓
นางสาวนำฝน จันทร์พิมพ์

๓๐/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๑๔
นางสาวปณิดา ลีครองสกุล

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๑๕
นางสาวพิทยาภรณ์ ฉลองเนตรสดใส

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๑๖
นางสาวพิมลนาฏ เหลืองสิริพาณิช

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๑๗
นางสาวพิยดา เมินสูงเนิน

๐๘/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๑๘
นางสาวภวรัญชน์ แนะนำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๑๙
นางสาวภัทรนันท์ สอืนรัมย์

้

๑๒/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๒๐
นางสาวมยุรี ลิปสกี

้

๑๖/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๒๑
นางสาวมัตธิตา เคนคม

๑๕/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๒๒
นางสาวรวิสรา คะวิลัย

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๒๓
นางสาวราตรี คำวิชิต

๑๔/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๒๔
นางสาววรรณ์นภา เพ็ชรล้อมทอง

๐๒/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๒๕
นางสาววิมลพร อนันตกูล

๑๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๒๖
นางสาวศศิประภา จันดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๒๗
นางสาวศิระประภา บริบูรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๒๘
นางสาวสิรินยา ธิชาญ

๓๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๒๙
นางสาวสุดานันท์ รกไพร

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๓๐
นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทึก

๒๗/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๓๑
นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์ไม้

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๓๒
นางสาวอภิสรา แสงมณี

๐๕/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๓๓
นางสาวอาทิตยา โพธิเอียม

์ ่

๐๒/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๓๔
นายจิรวัฒน์ สิทธิ

๐๕/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๓๕
นายเจษฎา เกษรสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๓๖
นายฐิติพันธ์ อักษรชาติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๓๗
นายดนัย เกิดไกล

๐๕/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๓๘
นายนันทวัฒน์ มีศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๓๙
นายพีรณัฐ คำคูณเมือง

๑๖/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๔๐
นายศรนรินทร์ พรหมมา

๓๑/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๔๑
นายอำพล เพชรนาดี

๑๙/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๔๒
นางสาวชลฐิชา ศรีเนตร

๒๘/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๔๓
นางสาวแพรวพรรณ วงศ์จินตนา

๑๓/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๔๔
นางสาววิไลพร สวัสดี

๓๑/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๔๕
นางสาวชฎารัต นำมันจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๔๖
นางสาวรัชฎาวรรณ พายุพัด

๑๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๔๗
นางสาวสุธาทิพย์ สวมชัยภูมิ

๑๘/๑๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๔๘
นายบุญเลิศ ยองเพ็ชร

๒๐/๐๒/๒๕๑๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๔๙
ว่าทีร้อยตรีวิชัย

่

หิรัญกนกโชติ ๖/๑/๒๕๐๘ โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายบัญชา ชมพูนุท ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายปฏิภาณ วีระสกุล ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายนภัส ทองศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายพงศธร บุญนิธี

๒๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายวัชรชัย ฤทธิงาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายดนัย ทับล้อม

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายธนชาติ นันทสุภาวัฒนา

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายกฤษกร จุลศักดิ

์

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายกฤตภาส ประชิม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายสุภัทร จันทโชติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๒๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายกฤษฏิ

์

เจริญศิลป ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายอรชุน ทองวงศ์สกุล

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สินธุธนะรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงจิราพร ภาพยนต์

๑๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงศิริประภาวี ศิริเริญ ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงเมทินี เกตุพันธ์

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงแววตา กิมซัว

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงวรณัน ถาวร

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ ร่างใหญ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงธริญญา สุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงชุตินันท์ หวานลำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงวรรณสา ฆ้องพาหุ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พรคคนัมพร ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงดารารัตน์ จงมัน

่

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงสิริกาญจน์ เดชชีวะ

๑๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงนันทกานต์ แซ่เจา

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงณัชชา รืนมิตร

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงภัณฑิลา พาที ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงศศิพัชร์ ธงฉิมพลี ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงจีรภัทร ฉับพลัน

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ แช่มวิลัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงวรรณี เกิดมาด

๒๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงเปมิกา วสุเดชาสิน ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงชุดาพร อินต๊ะงาม

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายดำรงค์ ประยูรรัตน์ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทะปะขาว

๒๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายนภัสกร อรุณโรจน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายธีระเดช อาบสุวรรณ

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายศุภโชค อินทะบุตร

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายวัชรพงษ์ เจริญรักษ์

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายธเนศ จิตต์ตรง

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายพรชนิตว์ วงษ์ทองดี

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายธีรภัทร รอดรัตน์

๑๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายณภัทร รุ่งเรือง

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายนนทวัฒน์ บุญคง

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายกังวาฬ วาทีธรรมคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายปญญวัต อุโต

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายพรภิรมย์ จันทร์กูล

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงจีรนันท์ วรรณสินสมบัติ

๒๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงสุภาพร ผดุงการเลิศ

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงศิริวรรณ บุญประสงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยังทรัพย์ยอด

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงสุทิศา ผาสุข ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงไอยดา รืนเริง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงเนติมา รุ่งอรุณศรี ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงจิตรลดา พิมพา ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงสโรชินี สวัสดิชลวาสิน

์

๑๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงนันธนพร เรืองสุวรรณนที

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงพุทธชาติ แซ่โต๋ว

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงพรกนก ทองเทียด

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงญาดาวดี พิมพ์เภา

๑๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงญาดา เทพราชา
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา อังคะนาวิน
๒๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ สุวรรณสกนธ์

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงเหมวรรณ คชวัฒน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงแพรวา ภู่ทอง ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงวาสนา โชคชืน

่

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๑๗
นายนำพล เครือบุตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๑๘

นายสุเมธ เหมือนสีภี
๒๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๑๙

นายรุ่งโรจน์ สุขเกษม
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๒๐
นายนวนนท์ จิรยางกูล ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๒๑
นายศุภนิมิต ไพโรจน์

๒๘/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๒๒

นางสาวสุภัสสร ผกามาศ
๒๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงพรพรรณ บนใหม่
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายกฤติพงศ์ นาคสุวรรณ
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สวนสุข
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงศรัญญา บุญประสงค์
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายธีรพล ศรีบัวบาน
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายนราวิชาญ พงษ์ไพโรจน์
๒๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายมาวิน ซิมศิริ

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายพีรพล บูรณะวงค์

๑๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายนพพล โมรานพคุณ
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๓๒
นายธนู ใหม่ประยูร ๖/๑/๒๔๙๗ วัดใหญ่อินทาราม ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๓๓

นางสาวปราชญา วรเจริญ ๗/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๓๔

นางสาวอรวรรณ เคนเต้า
๑๔/๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๓๕

นางสาวอารียา พุฒหอม
๑๑/๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๓๖
นางสาวสุนิชา พึงวารี

่

๒๖/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๓๗

นางสาวพรรณวศา นวมต่าย ๕/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๓๘

นางสาวสุวจี สายวัน
๒๘/๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๓๙

นางสาววิลาวัลย์ พ้นภัยพาล
๓๑/๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๔๐
นางสาวอารยา วังทะพันธ์ ๓/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๔๑

นางสาวรำพึง บุญสงค์
๒๗/๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๔๒

นางสาวอริศรา ศุภนาม
๒๕/๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๔๓

นางสาวสุชานันท์ ปญหา ๗/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๔๔
นางสาวเนตรพกา ถนอมสัตย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๔๕
นางสาววรินทร์นิภา เมืองศรี

๑๖/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๔๖

นางสาวจิตาญาญ์

เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา ๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๔๗

นางสาวกิตติมา ประวัติ
๒๖/๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๔๘
นางสาวกังสดาร ไชยวงษ์ ๕/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๔๙

นางสาวอารยา ศรีพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๕๐
นางสาวศศิธร สอนศิริ

๑๗/๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๕๑

นางสาวอภิชญา ธีรธัญ
๒๐/๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๕๒
นางสาวศิริพร นนทศักดิ

์

๓/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๕๓

นางสาวสกุลตรา ช่างพระ
๑๗/๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๕๔

นางสาวรัตนา เนืองจำนงค์

่

๗/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๕๕

นางสาวณัฐธยาน์ พรชนะธนมาศ ๖/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๕๖
นางสาวนภัสสร เทพษร

๒๘/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๕๗

นางสาวสริญญา วิริยะประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๕๘

นางสาวตรีรัตน์ ขาวทัว

่

๑๒/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๕๙

นางสาวภัทรวดี คำนึง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๖๐
นางสาวนลพรรณ ลำจวน ๑/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๖๑

นายวิวัฒน์ แท่นแก้ว ๓/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๖๒

นางสาวกุลสตรี ช่างทำ ๒/๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๖๓

นางสาวเนาวรัตน์ ลีจ้อย
๒๔/๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๖๔
นางสาวนภัสวรรณ อิมคง

่

๑๗/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๖๕

นางสาวพรนภา โปงคำ ๙/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๖๖

นางสาวสลิลทิพย์ สุวรรณพรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๖๗
นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญพงพันธุ์ ๓/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๖๘

นางสาวพนิญชา ปนประดิษฐ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๖๙

นางสาวพรธีรา ธรรมา
๑๙/๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๗๐
นางสาวรัตจิญา จักร์พิมพ์

๒๑/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๗๑
นางสาววรดา เจริญศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๗๒

นางสาวธัญวรัตน์ สัมพันธ์พร
๒๕/๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๗๓

นางสาววรัญญา วุฒิยา
๒๙/๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๗๔

นางสาวพรรณพิมล ยอดสร้อย ๖/๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๗๕
นางสาวจิราภรณ์ ชืนบุญ

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๗๖

นางสาวอิสราภรณ์ ศิริเทพ
๑๖/๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๗๗

นางสาวสุกฤตา บุญเต็ม
๒๐/๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๗๘

นางสาวกุลธิดา หุมนา
๓๑/๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๗๙
นางสาววัชราภรณ์ ทอมสมัย ๖/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๘๐
นายชิษณุพงศ์ ขจรกลิน

่

๑๒/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๘๑

นางสาวพิชชานันท์ ศุภสิทธิจิรกิจ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๘๒

นางสาวจันทนา พูลผล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๘๓
นางสาวอารยา ลีภัย

้

๒๔/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๘๔

นางสาวนิภาศิริ ศิลาแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๘๕

นางสาววรัญญา ภาวรกิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๘๖

นางสาวปนัดดา ปนเพ็ง
๒๖/๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๘๗
นางสาวศศิชล โครัมย์

๒/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๘๘

นางสาวสุกัญญา จิรารัตนกุลชัย
๑๕/๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๘๙

นางสาวธัญรดา นามวงษ์
๑๔/๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๙๐
นางสาวศตพร จันทร์กระจ่าง

๑๖/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๙๑
นางสาวสุกัญญา ตังมันธนบวร

้ ่

๒๑/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๙๒

นางสาวสดใส เชิดฉาย ๓/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๙๓

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์หอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๙๔

นางสาวปาวีณา เสาทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๙๕
นายพงศกร เจริญสุข

๒๘/๖/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๙๖

นางสาวชลิตา อังติกุล
๒๑/๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๙๗

นางสาวกนกวรรณ พานแก่น ๕/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๙๘

นางสาวกชกร ถนอมสุข
๒๘/๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๑๙๙
นายวิทวัส วิจิตรชัย

๑๐/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๐๐
นายปรเมษฐ์ โพธิกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๐๑
นายรัชชานนท์ พูลลาภฟล

๑๐/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๐๒
นางสาวจันจิรา สมเพ็ชร

๒๓/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๐๓
นางสาวชลธิชา เสาน้อย

๒๔/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๐๔
นางสาวธิดา หาญยิง

่

๑๔/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๐๕
นางสาววรรณวิษา ตรีวัฒนานนท์

๑๗/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๐๖
นางสาวณัฐกมล พรมบัญชา

๑๑/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๐๗
นางสาวพลอยไพลิน เจียรโณรส

๗/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๐๘
นางสาวอิสิริญา กลินสุข

่

๑๓/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๐๙
นางสาวอรณิช แสงอรุณ

๑๖/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๑๐
นางสาวจันทร์จิรา อินเต้

๖/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๑๑

นางสาวจิณณภัส มอญอภัย
๑๖/๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๑๒

นางสาววณิชชา นาคะ
๒๐/๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๑๓

นางสาวสารินี พิมพ์แข ๑/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๑๔
นางสาวทิพวัลย์ สว่างศรี ๔/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๑๕

นางสาวศศิลักษณ์ ทองย้อย ๙/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๑๖

นางสาวนำตะวัน คำเกิด
๑๓/๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๑๗

นางสาววิสา นาคสุวรรณ์ ๘/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๑๘
นางสาวปวีณา กิติโสภากุล

๒๒/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๑๙

นางสาวภัททิยา ท้าวภุชฌงค์
๒๕/๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๒๐
นางสาวหทัยชนก พูลสวัสดิ

์

๒๐/๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๒๑

นางสาวปวรวรรณ คุณแสน ๙/๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๒๒
นางสาวทักษิณา จรคันธุ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๒๓

นางสาวศุภานิช ศิริวิไลลักษณ์
๒๓/๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายภาณุพงศ์ หงษ์วิเศษ
๑๘/๘/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๒๕ เด็กหญิงกาญจณ์สุดารัตน์

สุขแสน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงทองกร ประทุมชุมภู ๑/๗/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๒๗

นายพุทธิสรรค์ ประทุมชุมภู ๔/๒/๒๕๔๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๒๘

นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ
๒๐/๓/๒๕๒๖ สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดชลบุรี

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๒๙

นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร ๘/๔/๒๕๑๖
สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดชลบุรี

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๓๐
นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์

๒๐/๕/๒๕๑๗ สำนักงานพระพุทธศานาจังหวัดชลบุรี
ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๓๑

นางสาวกมลทิพย์ บุญตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๓๒

นางสาวกรรัตน์ โชตินันทน์
๗/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๓๓

นางสาวกัญญา ชมเชยรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๓๔
นางสาวกาญจนา ทองสุข

๔/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๓๕

นางสาวกิงหยก

่

ศรประยูร
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๓๖

นางสาวกิตติยา ม่วงทวี
๓/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๓๗
นางสาวกุลธิดา นาถวิล

๑๐/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๓๘

นางสาวขวัญฤดี ไหมทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๓๙

นางสาวขวัญฤทัย ไหมทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๔๐
นางสาวจรรยาพร บุบผาชาติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๔๑
นายจักรินทร์ ขำเมิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๔๒

นางสาวจารุวรรณ แพงแทน
๒๒/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๔๓

นางสาวจิราพร แพงแทน
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๔๔

นางสาวจีรนันท์ ความดี
๓/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๔๕
นางสาวเจนจิรา นิมพันธ์

่

๘/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๔๖

นางสาวชนิกานต์ ผิวนวล
๑๕/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๔๗

นายชานนท์ รวงผึง

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๔๘

นางสาวโชติกา นิจศรีวงษ์
๕/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๔๙
นางสาวฐิติพร กองเพ็ชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๕๐
นางสาวฐิติพร ยืนยง ๕/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๕๑

นางสาวณัฐวดี มันจิตต์คงเจริญ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๕๒

นายณัฐวุฒิ ทองกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๕๓
นายทศพร ดวงบาล

๒๐/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๕๔

นางสาวทิตย์ทอง สุขประเสริฐ
๑/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๕๕

นางสาวทิพวัลย์ ดรุณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๕๖

นางสาวธนัชดา สุทธสาร
๖/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๕๗
นางสาวธมนวรรณ แสงโลกีย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๕๘

นางสาวธัญญารัตน์ พิรานรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๕๙

นางสาวธารารัตน์ นามจิตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๖๐
นายธิติชัฎม แสงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๖๑
นายธีรเดช ดีแกง

๑๕/๐๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๖๒

นางสาวนรินทร์ หวังแอบกลาง
๘/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๖๓

นางสาวนันทณัฏฐ์ ปยะชืนกมล

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๖๔

นายนิพิฐ ชาญนอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๖๕
นางสาวบุษบา เจริญสุข

๓/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๖๖
นางสาวเบญจวรรณ อำปลอด

๓/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๖๗

นางสาวปนัดดา ศรีวิเศษ
๓/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๖๘
นางสาวประภาพรรณ

อนุวัฒนไพบูลย์ ๓/๐๖/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๖๙
นางสาวปทมา ปตุโม

๑๙/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๗๐
นางสาวปยวรรณ ช่วยศรี

๒/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๗๑

นายพรชัย ชัยภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๗๒
นางสาวภัทรสุดา พวงผกา

๓/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๗๓

นางสาวภัสราพร จงใจหาญกล้า
๘/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๗๔

นายมนัญชัย โอสถจันทร์
๘/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๗๕

นางสาวมาริสา สูแพะ
๖/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๗๖
นางสาวรุ่งนภา ปดสุวรรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๗๗

นางสาวลรัณรัตน์ อยู่สุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๗๘

นางสาววรรณิศา ประนามวงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๗๙

นางสาววรรัตน์ คัดถาวร
๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๘๐
นายวสิบฐ์พล วีระประดิษฐ์กุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๘๑

นางสาววันระวีร์ สุขเกษม
๒๖/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๘๒

นางสาววิภาวดี คำนนท์
๑/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๘๓

นางสาววิลาวรรณ ขำขุนทด
๖/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๘๔
นางสาววีณา อินทรสุข

๘/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๘๕

นางสาวศศิ ทันเกือ

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๘๖

นายศักด์สิทธิ

์

เตียงกูล
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๘๗

นางสาวสรนันท์ สายทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๘๘
นายสรวิช รุ่งเรือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๘๙

นางสาวสาธิตา โพธิจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๙๐
นางสาวสิรินภา โรจนวิชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๙๑

นางสาวสิริรักษ์ ศรีจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๙๒
นางสาวสุกัญญา นาหงส์

๕/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๙๓

นางสาวสุณีย์ โพธิลัด

์

๖/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๙๔

นางสาวสุธาทิพย์ แซ่เตียว
๑๐/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๙๕

นางสาวสุภานันท์ ลาดิษฐ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๙๖
นางสาวสุวินชา นามมนตรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๙๗

นางสาวแสงนภา สุดาทิพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๙๘

นางสาวหนึงฤทัย

่

อินทศร
๑๙/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๒๙๙

นายอนุชา สันติโชตินันท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๐๐
นางสาวอนุธิดา บุตรราช

๑๘/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๐๑
นางสาวอรยา แก้วมุกดา

๗/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๐๒
นางสาวอริสรา แจ่มปญญา

๗/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๐๓
นางสาวอริสา พันธุ์แพง

๙/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๐๔
นางสาวอุมาภรณ์ ศิริบูรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๐๕ นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์
ชราชิต

๑๕/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๐๖
นายฉัตรเทพ อาจสนาม

๑๗/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๐๗
นายธนานพ พึงพงษ์

่

๑๖/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๐๘
นางสาวมาลินี แซ่เอียว

๊

๑๐/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๐๙
นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติ

๒๙/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๑๐
นางสาวอุทุมพร อาจศรี

๐๙/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงขวัญจิรา รอดสมบูรณ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายคณิน นาโม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงชลธิชา พวงนางแย้ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงชลิดา ธนาพลกุลโชติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายณัฐดนัย ปานจันดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุขใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงณิชกานต์ ปยะชืนกมล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายธวัชชัย บุญศรีกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อุดมทังตระกูล

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายพัชรพล วงศ์สุวรรณ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงพิมประภา วังศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายพีรวิชญ์ กัลยาณมิตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ประสิทธิพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายภีมากร เต็มปลืม

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงยุพาวรรณ พิพัฒสัจจา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา โพธิศรี

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงวรรัตน์ เข็มศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๒๘

นายวานิต บัวศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ ไหวไว
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ราชรักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงสายสมร สนศรีชัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันทร์เทศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงอริสา ชูบัว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๓๔

นางสาวณัฐชยา วงษ์จริต
๑๒/๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

เครือวัลย์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงเกษริน สุกใส

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายชานาธิป วัฒนชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๓๗

นายธนภัทร สังข์ทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายธนินท์ เหง้าพรมมินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายธวัชชัย สีพารา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงธัญญามาศ อุดมทังตระกูล

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายธีรเดช มูลสรวง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายนราชัย เทียนยวง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงนุชจรี ไชยธานี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายเบญจพล หีบแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงรพีพรรณ ซิมศิริ

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงอนุธิดา แสงวิจิตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงอรวี หินกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ มีพาลา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา จอมคำสิงห์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงชลันชิตา พวงทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงชลิตา ทุ่มขวาง
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายธนาธร สินประเสริฐ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๕๓

นายธเนศพล ดำรงค์ชาติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงธัญญาเรศ ทิพยพร

๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงธาริณี กิงเกษ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงพัณณิตา หอมรืน

่

๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายพิพัฒน์ นุนารัมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายภัทรดนัย มาลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๕๙

นายภูสิทธิ ใจเลิศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายมงคล แก้วกลม

๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงวีรยา คงไทย
๑๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงสโรชา เขือนพงษ์

่

๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงสวิตตา สุนทรนันท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงสิริวรรณ เขียวทอง
๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายสุทธิรักษ์ แสนเย็น
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงสุรภี ห้องศิลป

๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๖๗

นายอนุชา แว่นดี
๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงอนุสรา คำแสวง
๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงอรัชพร ดียิง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๗๐
นางสาวกัญญาภัค บุญลอย

๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วหมดเมฆ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๗๒
นางสาวกิตติญาภรณ์ สมัคสิกิจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงขนิษฐา โดดแช
๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงขวัญชนก แซ่เจีย

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑ / ๒๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายคณิศร บุญชู
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายจักรกริช ธิมาชัย
๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายเจษฎา ขุนพิลม

๑๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายเจษฎาพอน บุญเพ็ง

๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงชลธิดา บุตรอินทร์
๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายชาญณรงค์ ชมเชย

๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงณัชชา เผ่าทหาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๘๒

นายณัฐพล ธีระภาต
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญาศรี
๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๘๔

นายทศพล แซ่ตัง

๊

๑๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายธนะเดช ชัยศิริ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงนำหวาน ไก่แก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงเนตรนภา เขียวแสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายปฏิพาน นันทานนท์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงปยดา อวดอ่อน

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงปยะฉัตร คำศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงพรวิไล แก้วตระการ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายพิรัตน์ โสภา
๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายมนัส ชูยศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายสหรัฐ คล้ายสุวรรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๙๕

นางสาวสุพัตรา ตู้เจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายอนันตโชค เอียมสวัสดิ

่ ์

๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายอนุพงศ์ โมฬ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๙๘

นายอิทธิเทพ อาลี
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันขามเรียน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๐๐
นายกีรติ งอสอน

๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงขวัญจิตร เหลือหลาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๐๒
นายฉัตรชัย เฮงเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๐๓
นายชยาทิด เนืองจำนงค์

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงชลธิชา ไพจิตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๐๕
นางสาวณัฐพร เชียงนวกุล

๐๕/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงณัฐมา อารัมภรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงนลินทิพย์ มากหลิม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงบุษรา กำจัดภัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายบูรพา แย้มประยูร

๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๑๐
นายปฎิภาณ ประภูชะเนย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายปรเมศร์ สนามน้อย
๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายผไท นิมาลา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๑๓

นายพัชรพล ศรีละคร
๐๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๑๔

นางสาววรรัตน์ ดอกเดือ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงวิภาพร หอมจู
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๑๖
นายวุฒิชัย พิสสระ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงศยามล รุ่งรส
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงศิริสุดา ยวงเงิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายศุภกร จันทร์เทศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายสิทธิชัย ไชยสิทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงสุชญา นิลเทศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงสุปราณี สมบูรณ์พันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา โชคทำดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงสุพีรญา ศรีบุญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงอณัญญา ผาสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงอมราพร เกตุจ้อย
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายอัครพนธ์ ภัณฑรุ่งเรือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๒๘
นายอุกฤษณ์ กุลศรีโรจน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๒๙

นายฉัตรชัย โรจนมณเฑียร
๑๑/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนพระตำหนักมหาราช นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๓๐
นางกาญจนา แสงใหญ่

๐๙/๑๑/๒๕๐๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๓๑

นางธนาวดี ศัพท์พันธุ์
๑๓/๐๓/๒๔๙๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๓๒
นางสาวนัฏฐิวรรษา สิริปฐมภูษิต

๒๐/๐๕/๒๕๒๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๓๓

นางสมทรง ผ่องภิญโญ
๐๑/๐๓/๒๔๙๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๓๔

นายสาธิต เกิดคลำ
๒๐/๐๕/๒๕๐๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๓๕

นายสุชาติ ลิมวานิชย์

้

๒๒/๑๒/๒๕๑๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พานวงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงชนันธร บุญพิทักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงนิภาพร เก่งเดียว
๒๘/๑/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงนุจรินทร์ คำมาพล
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายศิวนาถ วรศักดิสิริกุล

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายสหภูมิ สิริกระแสชล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงสุธิสา เห็นประจักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงกชพรรณ ยอดยิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายจรณินทร์ ชาติสูงเนิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงชนิสรา ทนทาน
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายณัฐพงษ์ เห็มโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงนฤมล กันยา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงนันทกาญจน์

ยนตรูป
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญบุตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงนิติภรณ์ จันศรีรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงนิลมณี หนูทัศน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๕๒

นางสาวบุษกร แปนแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๕๓

นางสาวพัณษา สาคร
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ลดา หาดแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๕๕
นางสาวศิรินาถ เกษทองมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๕๖

นางสาวศิวมล สุวิชา
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๕๗

นางสาวศุภณัฐ ลำมะศักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงสุชานันท์ อมรศิริวิชญ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงสุรดา วงเวียน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงอรวี สุทธิเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๖๑

นางสาวขณิดา วามะลุน
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายจารุพงศ์ พัดเย็น
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงจุฑามาศ เอียมทับน้อย

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงชลธิชา ดวงดารา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงญาณิศา บุญทูล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงณัฎฐา เทียมรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ปะจีน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๖๘

นายดนุสรณ์ บุญเพ็ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายธรรมรัตน์ เลือดไธสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายธีรเทพ บัวรืน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายนนทนันท์ ปตาภา

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายนพคุณ ดำเนินเกษม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายนราทิพย์ บุญเพ็ชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงปทมา งามมัง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงปยนุช ธรรมวาจา

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายพงษ์ดนัย คำจุน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายพงษ์ปญญา ศิริจันมา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๗๘

นางสาวฤดีพร พุทธา
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายศรายุธ บุญนิธี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงสายชล กระแสโสม

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๘๑

นางสาวสุนิตา แจ่มใส
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๘๒
นางสาวสุนิสา ใบระหมาน

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงสุวนันท์ สวนหล้า
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตุจ้อย

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๘๕

นายขรรค์ชัย ศรีโสภา
๒๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๘๖
นางสาวชนมณี สาระพล

๑๙/๑๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๘๗

นางสาวชนากานต์ แซ่ตัน
๐๑/๐๖/๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๘๘

นางสาวณฐิกา จันทรโคตร
๑๗/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๘๙

นางสาวณภัสสร เฮ็งเส็ง
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๙๐
นายเทพประสิทธิ ชลวิตนิติธรรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๙๑

นางสาวนฤมล สังบ่อปูสุข
๐๑/๐๑/๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๙๒

นางสาวปุณณาสา จันทร์ดา
๒๒/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๙๓

นายพิชัย พลีน้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๙๔
นางสาวมณีศิลา ฉวีทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๙๕

นางสาวมินทิมา เสมอกิจ

๑๘/๑๑/๒๕๓๗
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๙๖

นางสาววนิดา นงค์จิตร์
๑๕/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๙๗

นางสาววิจิตรา ศิริกัญชา
๐๒/๐๙/๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๙๘
นางสาวสิรีธร นิวาเจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๔๙๙

นางสาวสุทธิศรี ศรีทะนนท์
๒๗/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๐๐
นางสาวสุธิดา ดาวงษ์ศรี

๒๑/๐/๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๐๑
นางสาวอคิราศ์ แสงเขียว

๑๙/๐๘/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๐๒
นางสาวอมรรัตน์ เชิดรุ่งเรือง

๐๕/๐๔/๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๐๓
นางสาวกชกร ภักดีแสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๐๔
นางสาวกมลทิพย์ พรมมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๐๕
นางสาวกมลวรรณ กลินชะเอม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๐๖
นายกษิดิเดช

์

หิรัญศุภโชติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๐๗
นางสาวกัญญาพัชร กลันเจริญ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๐๘
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีพรม

๒๒/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๐๙
นางสาวกัญยาณี เงินเปยม

๐๓/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๑๐
นางสาวกัลยกร ผาโท

๒๙/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๑๑

นางสาวกัลยา มากบู่
๐๓/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๑๒

นางสาวกัลยารัตน์ เนืองจำนงค์

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๑๓

นางสาวกาญจนา อุไร
๑๑/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๑๔
นางสาวกาญจนา ขวัญศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๑๕

นางสาวกานต์ธีรา บุตรดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๑๖

นางสาวกานติมา คงแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๑๗
นางสาวกุศุมา สว่างพร้อง

๒๕/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๑๘

นางสาวเกศินี พานทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๑๙

นางสาวเขมจิรา เจริญศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๒๐
นางสาวจรรยา กฤษวี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๒๑
นางสาวจักษณา ปขาล

๑๔/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๒๒

นางสาวจันทร์จิมา ทองระอา
๐๓/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๒๓

นางสาวจินตนา ครองศิล
๑๓/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๒๔

นางสาวจินตนา จาดริด

๑๕/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๒๕
นางสาวจิราพร จันทะศิริ

๒๐/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๒๖

นางสาวจิราพร เข็มศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๒๗

นางสาวจิราพร เล้าประเสริฐ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๒๘

นางสาวจีรวดี จุญพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๒๙
นางสาวจุฑามาศ บุญดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๓๐
นางสาวจุฑามาศ ภาษี

๑๓/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๓๑

นางสาวเจนจิรา ใจแสน
๑๑/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๓๒

นายเจริญวุฒิ จันลุทิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๓๓
นางสาวชนาภา เรือนทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๓๔

นางสาวญารินดา เถือนทอง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๓๕

นางสาวฐาปนี ไพรสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๓๖

นางสาวฐิติพร บุญคุณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๓๗
นางสาวฐิติวรมณ ราชทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๓๘

นางสาวณภัทร ชูสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๓๙

นางสาวณฤทัย คำพัด
๐๑/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๔๐
นางสาวณัฎฐณิชา ชุมแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๔๑
นางสาวณัฏฐริณีย์ นุชสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๔๒

นางสาวณัฐกานต์ โสดาภักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๔๓

นางสาวณัฐกานต์ บุญอาจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๔๔

นางสาวณัฐพร ขจรกลิน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๔๕
นางสาวณัฐมน สมบัติ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๔๖

นางสาวณัฐริกา เจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๔๗

นางสาวณัฐรินีย์ ชูแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๔๘

นายณัฐวัตร สรหงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๔๙
นางสาวดรุณรัตน์ ด้วงเงิน

๐๖/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๕๐
นางสาวดวงกมล อุ่นสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๕๑

นางสาวดวงกมล สุริสา
๐๒/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๕๒
นางสาวดาราพร ขอหมันกลาง

่

๒๗/๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๕๓

นางสาวทิพรดา แก้วพุฒตาล
๑๙/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๕๔

นางสาวทิวาพร วิเชียร
๑๙/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๕๕

นายธนกฤต พึงจิตต์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๕๖
นางสาวธนาธิป สิริธนศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๕๗

นางสาวธัญลักษณ์ แก้วตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๕๘

นางสาวธันยพร อินทรทรัพย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๕๙

นายธาราทิตย์ บุญประเสริฐ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๖๐
นางสาวธารารัตน์ วิบูลย์จิตต์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๖๑

นางสาวนภัสวรรณ กลินหอม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๖๒

นางสาวนริศรา แสงเพิม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๖๓

นางสาวนริศรา แสงสำโรง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๖๔
นางสาวนรีกานต์ แก้วเขียว

๐๔/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๖๕

นางสาวนฤมล พูลกลัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๖๖

นางสาวนันทิชา ชาวอบทม
๒๐/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๖๗

นางสาวนารีรัตน์ โคสี
๐๗/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๖๘
นางสาวนำฝน ศิริผล

๐๔/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๖๙

นางสาวนิตยา เวทยา
๐๒/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๗๐
นางสาวนิศารัตน์ เนตรวงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๗๑

นางสาวนุชรา นะแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๗๒
นางสาวเนตรดาว ศรีสุข

๒๙/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๗๓

นางสาวบุญฑิรา นัยนิตย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๗๔ นางสาวเบญจมาภรณ์
เอ็งประสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๗๕

นางสาวเบญญาภา รวงผึง

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๗๖
นางสาวเบญมาศ ยิมละมัย

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๗๗

นายปฐม ฤดีพีรชากร

๒๓/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๗๘

นางสาวปฐมาวดี ศิริสังวาลย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๗๙

นางสาวปภัสสร จิตสะอาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๘๐
นายประเสริฐสิทธิ

์

โคเกิด
๒๗/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๘๑

นางสาวปริชญา บัวแสง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๘๒

นางสาวปญญารัตน์ แก้วนุช
๒๓/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๘๓

นางสาวปางเนตร สมหวัง
๒๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๘๔
นางสาวปาริฉัตร เนียมประเสริฐ

๐๙/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๘๕

นางสาวปนมณีรัตน์ จันจำนงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๘๖

นางสาวปยฉัตร พุ่มบัว
๐๕/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๘๗
นางสาวปยนุช นาคสว่าง

๑๖/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๘๘

นางสาวปยะฉัตร แดนนาบัว
๐๑/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๘๙

นางสาวปยะฉัตร เสือคำรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๙๐
นายปยะชัย สินโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๙๑
นางสาวปูณณัฐ หวานอ่อน

๑๔/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๙๒

นางสาวเปรมมิกา เผือกนวล
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๙๓

นางสาวผกาทิพย์ อ้วนพลี
๑๓/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๙๔

นายพงศกร มยุรีสวรรค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๙๕
นายพงศธร สีพราย

๐๕/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๙๖

นางสาวพนิดา นางวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๙๗

นางสาวพรทิพย์ ทองคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๙๘

นางสาวพรนภา ด้วงเมฆ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๕๙๙
นางสาวพรรณิภา ธีระเดช

๒๒/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๐๐
นางสาวพรสวรรค์ ยาสาร

๒๒/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๐๑
นางสาวพลอย หนูพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๐๒
นางสาวพลอยไพริน คำแข็ง

๒๓/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๐๓
นางสาวพลอยลิน แม่นศรนรา

๑๔/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๐๔
นายพัชรพล รวงผึง

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๐๕
นางสาวพัชรวลัย โพธิเงิน

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๐๖
นางสาวพัชรา ผสมทรัพย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๐๗
นางสาวพัชรี สุริยะวงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๐๘
นายพัฒนชัย ใจมัน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๐๙
นางสาวพิชญา สิวขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๑๐
นางสาวพิมพ์ผกา อุดมสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๑๑
นางสาวพิยดา เพิมเจริญ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๑๒

นางสาวพีรยา เอียมลึก

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๑๓

นางสาวเพชรรัตน์ แซ่อึง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๑๔

นางสาวแพรพลอย เพชรถึก
๑๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๑๕
นางสาวฟารีดา ลีปราศภัย

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๑๖

นางสาวภัคจิรา โมตเหลียม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๑๗

นางสาวภัทรพร หนูแดง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๑๘

นางสาวภัทราพร เรือนคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๑๙
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีใส

๑๓/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘ / ๒๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๒๐
นางสาวภัสสร เสมดิลก

๓๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๒๑

นางสาวภาวิณี พิลาโท
๐๖/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๒๒
นางสาวมณีรัตน์ ทองเจือ

๑๑/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๒๓

นางสาวมยุรี ปะสังติโย

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๒๔

นางสาวมลฤดี รอดมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๒๕

นางสาวมัณฑนา คงประเวช
๒๕/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๒๖
นางสาวมินตา ร่มเจริญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๒๗

นางสาวเมฆขลา ศิริมณฑา
๒๙/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๒๘

นางสาวยุพิน สวัสดีมงคล
๑๗/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๒๙

นางสาวรดา เบ็ญจพรรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๓๐
นางสาวรติพร พงษ์พันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๓๑

นางสาวรสจรินทร์ คล้ายประยูร
๒๑/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๓๒

นางสาวรัตติกาล ซือความซือ

้ ่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๓๓

นางสาวรัตติกาล เรืองเดช
๑๗/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๓๔
นางสาวรัตติกาล คานชัยภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๓๕

นางสาวรินนรี กลินบุญ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๓๖

นางสาวลดาทิพย์ เณรทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๓๗

นางสาวลดาเทพ เณรทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๓๘
นางสาวลักษิกา ขาวทุ่ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๓๙

นายวรพจน์ แซ่อึง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๔๐
นางสาววรรณวนัช แสงหา

๒๐/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๔๑
นางสาววรัญญาภรณ์ พานทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๔๒
นางสาววราภรณ์ สุขเกษม

๒๑/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๔๓

นางสาววลัยพรรณ เกษโร
๐๓/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๔๔

นางสาววันดี นวนคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๔๕

นางสาววันวิสาข์ แสงสาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๔๖
นางสาววาสนา แก้วลักษณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๔๗

นางสาววิชุดา นพคุณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๔๘

นางสาววิภาดา สุริยะมาตย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๔๙

นายวิวรรธน์ ศรีมาลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๕๐
นายวีรภัทร นันทพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๕๑

นายวุฒิพงษ์ โขมะพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๕๒

นางสาวศดานันท์ พลศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๕๓

นายศรัณย์ สีแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๕๔
นางสาวศรัณย์พร ศรีศิริ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๕๕

นางสาวศรีสุดา จินดาพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๕๖

นางสาวศศิภรณ์
นิลรัตน์ ณ อยุธยา ๑๗/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๕๗
นางสาวศิริกานต์ วรรณขาว

๐๔/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๕๘

นางสาวศิริพร จัดดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๕๙

นางสาวศิริรัตน์ ธนพรวานิช
๒๔/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๖๐
นางสาวศิริลักษณ์ งามสมบัติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๖๑
นายศิวกร บุญมาธนารักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๖๒

นายศุภกฤต นามวัฒน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๖๓

นางสาวศุภณา แก้วประไพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๖๔

นางสาวศุภมาส เสฐียร
๒๑/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๖๕
นางสาวสโรชา สว่างภพ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๖๖

นางสาวสาธิดา มะนี

๒๔/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๖๗

นางสาวสาวิกา นิสีดา
๑๐/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๖๘

นางสาวสิรภัทร ศรีสุข
๐๖/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๖๙
นางสาวสุชาดา แสงต่วน

๒๕/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๗๐
นางสาวสุดารัตน์ ศรีเมือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๗๑

นางสาวสุธรรมา ทองศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๗๒

นางสาวสุธาวี อุปดิษฐ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๗๓
นางสาวสุธาสินี โพนศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๗๔

นางสาวสุธิมา ชูเลิศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๗๕

นางสาวสุนิสา เดือนจะโปะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๗๖

นางสาวสุนีย์ ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๗๗
นางสาวสุพรรษา สอนฉำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๗๘

นางสาวสุพัชญา สินสา
๑๕/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๗๙

นางสาวสุพัตตา ภูฆัง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๘๐
นางสาวสุพิชญา คงวงษ์ญาติ

๒๓/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๘๑
นางสาวสุภา ลาภเลิศ

๒๔/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๘๒

นางสาวสุภาพร สอขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๘๓

นายสุรศักดิ

์

สุภรัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๘๔

นางสาวสุรินทิพย์ ศรีบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๘๕
นางสาวสุรีรัตน์ วิริยะประเสริฐ

๒๖/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๘๖

นางสาวสุวิภา คำอ้ายดวง
๐๕/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๘๗

นางสาวเสาวนีย์ แสนโซ้ง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๘๘
นางสาวเสาวลักษณ์ รองวัง

๒๘/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๘๙
นางสาวโสภิดา พรมศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐ / ๒๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๙๐
นางสาวหงสกุล วงษ์สุนทร

๒๑/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๙๑

นางสาวหทัยรัตน์ มิงมา

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๙๒
นางสาวอภิชญา ละม่อม

๐๕/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๙๓

นางสาวอภิญญา ภูงามนิล
๐๖/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๙๔

นางสาวอภิฤดี รอดมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๙๕

นางสาวอมรรัตน์ แซ่ลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๙๖
นางสาวอรพรรณ ฉิมพาลี

๐๒/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๙๗

นางสาวออรวี ปรากฎรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๙๘

นางสาวอลิตรา ลีดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๖๙๙

นางสาวอัจฉรียา ศรีบัวลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๐๐
นางสาวอาทิตยา ทับทิมทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๐๑
นางสาวอารีวรรณ พูลพิพัฒน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๐๒
นางสาวอินทิรา ปานพวง

๒๔/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๐๓
นางสาวไอลดา เอือนจิตร์

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงกนกพร โตเอียม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๐๕
นายกฤษดา ตาลดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงกัลญารัตน์ พุทธจรูญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงกาญจน์ชนก ตีดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงเกษรินทร์ หอมกลาง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงคชวรรณพร แสงจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายคณาธิพัฒน์ จิตต์สม

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงจิรภิญญา สนิทวาจา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงจุฬาทิพย์ ภูครองทุ่ง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายฉัตรชัย แก้วกอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงชญาภา ศรีอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายชาญณรงค์ กลำเสือ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายฐิติโชค หาดแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงวาสนา นามบุดดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายธนัช ทวยแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายธีรพล แสนสามารถ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงนันทวัน พ่วงนิม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๒๑

นายพรชัย เฉือยทอง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๒๒

นางสาวพิชมัยพร วิงวอน
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ เสงียมจิตต์

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงวรรณภา ศิริโยธา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑ / ๒๑๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายวิศรุต สุวรรณหงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายวีรพล ชุนกล้า
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงศศิธร โนราช

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๒๘

นายสถาพร คนสมบูรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงสิรินทิพย์ แก้วคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๓๐
นายสุเมธ พัฒละ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๓๑
นายอติรุจ เรือนแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายอธิติ อ่อนทรัพย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๓๓

นายอนุชา สุทธิหาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๓๔

นายอนุพงษ์ ภูมิประพันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองเจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงอริสรา บิลรัมณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายอัสนี จันทร์สงเคราะห์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๓๘

นางสาวอารียา พูนเพิมธนวัฒน์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๓๙
นางสาวกมลวรรณ แซ่ลี

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๔๐
นางสาวกรรณิการ์ พาเสน่ห์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๔๑ นางสาวกฤตย์ธนภรณ์ อัครโชติเดชาธร
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๔๒

นางสาวกัญญานัฐ หวาแจ้ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๔๓
นางสาวกัลยา เมฆเคลือน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๔๔ นางสาวกาญจนาภรณ์
ทองเทศ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๔๕

นางสาวเกษรา หวานชม
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๔๖
นางสาวเกษราภรณ์ คำด้วง

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๔๗
นายโกสินทร์ โสนาคา

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๔๘

นางสาวขวัญชนก ทองทา
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๔๙

นายจักรภัทร แสงนวล
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๕๐
นางสาวจันทิมา ถนอมแนบ

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๕๑
นางสาวจิราพร ประสงค์เงิน

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๕๒

นางสาวเจนจิรา ธัญโรจน์กูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๕๓

นางสาวชญานินท์ อินทิราช
๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๕๔

นางสาวชฎาพร บุญงามวงศ์
๒๔/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๕๕
นางสาวชนิดา มาศเลียม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๕๖

นางสาวชิดชนก อินทร์สัตยาพงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๕๗

นายชิดตะวัน เฉลียวไว
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๕๘

นายชุติพนธ์ เติมสิริสุขสิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๕๙
นางสาวชุติสรา วิภัทราพันธุ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒ / ๒๑๐

้
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ชบ ๒๔๕๙/๐๗๖๐
นายณัชชัย วณิชชูวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๖๑

นายณัชพล เพ็ญสุนทร
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๖๒
นางสาวณัฐพร ศรีสำอางค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๖๓

นางสาวณัฐมล พ่อสาร
๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๖๔

นางสาวดาริกา ศรีมนตรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๖๕

นางสาวธนัชพร คุ้มคง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๖๖
นางสาวธัญชนก สารีผล

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๖๗

นางสาวธิติยา คำยัง
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๖๘

นางสาวธิติสุดา ตังกินันท์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๖๙

นายธีรภัทร ปนณรงค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๗๐
นายธีระพงษ์ เชตวัน

๑/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๗๑

นางสาวนภสร ตัญกาญจน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๗๒

นางสาวนริษา วัฒนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๗๓

นางสาวนรีนาถ เหลืองเรณู

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๗๔
นางสาวนุชนาฏ อ้นนอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๗๕

นางสาวนุศรา เสาทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๗๖

นางสาวบัวชมภู เนกอนันต์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๗๗

นางสาวบุณยนุช วสิกรัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๗๘
นางสาวปรียาลักษณ์ ปรีชาสุนทร

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๗๙

นายปองพล ชลอยบุญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๘๐
นางสาวปนมุกข์ หอมหวน

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๘๑

นางสาวปุณยนุช เซ็นหลวง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๘๒
นางสาวพนิดา บัวคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๘๓

นางสาวพนิตสุภา พยัคชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๘๔

นางสาวพลอยนภัส เด่นแจ่มจำรัส
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๘๕
นางสาวพลอยไพลิน เปมะเสถียร

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๘๖
นางสาวพัชราวลัย บุญทองดี

๑๕/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๘๗

นางสาวพัชรี ภู่สว่าง
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๘๘

นายพีรภัทร น้อยบุดดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๘๙

นางสาวภาดา ศรีสง่า

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๙๐
นายภูเมศวร์ ปลงจิตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๙๑

นางสาวมณีวรรณ กัวขจัด

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๙๒

นางสาวมนัสนันท์ จันทร์อ่วม
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๙๓

นางสาวมรกต ไชยะยงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๙๔
นางสาวมัทนา งามจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๓ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๙๕

นางสาวยุพิน โซเซ็ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๙๖

นางสาวรจนา บัวแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๙๗
นางสาวรัตติกาล ยงยอด

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๙๘

นายลัญจกร ครองระวะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๗๙๙

นางสาววธิติมา คำยัง
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๐๐
นางสาววนัสนันท์ ฉันทกิจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๐๑
นางสาววนิดา เวชกามา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๐๒
นางสาววรกานต์ บุญศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๐๓
นายวารินทร์ ไชยา

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๐๔
นายวิทยา ชืนศิริ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๐๕
นางสาวศรัณญา พรงาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๐๖
นายศรายุทธ มาตย์โพนทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๐๗
นางสาวศศิธร หมูนวล

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๐๘
นายศิริภัทร ฐิรายุวัฒน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๐๙
นางสาวศิริยากร ไชยมงคล

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๑๐
นางสาวศิริวิมล ลาจ้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๑๑

นางสาวสโนว์ แซ่ลิง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๑๒

นางสาวสมหญิง ธนโชติโศภณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๑๓
นางสาวสโรชา ปนแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๑๔

นางสาวสโรชา อินทประสาท
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๑๕

นางสาวสลินทิพย์ แซ่ลี

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๑๖

นางสาวสายรุ้ง หอมหวน
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๑๗
นางสาวสิริยากร กัณหา

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๑๘

นางสาวสิรีธร ทาราษฎร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๑๙

นางสาวสุชานันท์ คงรัตนประเสริฐ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๒๐
นางสาวสุดารัตน์ เลิกดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๒๑
นายสุทธิพงศ์ โคตรวงษา

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๒๒

นางสาวสุพัตรา กลันแดง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๒๓

นางสาวสุภดา ฉลาดรอบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๒๔

นางสาวเสาวภาคย์ ทองระอา
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๒๕
นางสาวหทัยภัทร คงขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๒๖

นางสาวหนึงธิดา

่

เนืองจำนงค์

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๒๗

นายหรรษวัฒน์ ยมมาศ
๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๒๘

นางสาวอรนภา จันปุย
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๒๙
นางสาวอริสา ภูทองแน่น

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๔ / ๒๑๐

้
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ชบ ๒๔๕๙/๐๘๓๐
นางสาวอินธุอร อัศวะสุวรรณ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงกรกนก ดวงใจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงกรองแก้ว ตรัพัฒนกุล

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงกุลธิดา คำนนท์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เสือหลง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองสุข
๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงแก้วกัลยา สดสี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายจตุพล เสียงทอง
๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายจักรพงศ์ เกตุพันธ์

๒๙/๐๗๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงชาลิสา สมนึก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จิตริต
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายธรรมนูญ อยู่ยังยืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ทวีขจรเลิศ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงนภัสสร กล้าหาญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงนริตา ริมปุน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายนวพล ช่วยปอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงนันท์นภัส เอมใจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงนันธิดา แสนพรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงบุญฑิตา ผาดศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงเบญจมาศ เจริญเปลียน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ทองฝอย

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงเปรมสุดา ตระกูลรักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงภัทรภร เกษางาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายมนัญชัย สาเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงมนัสวรรณ เอียมสอาด

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสงพวง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงวรัญญา ลำดวน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายวรัญู คำแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงวริศรา แซ่ฉัว

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงวารี เสนาะเสียง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายวิกรานต์ กัมมาวิวัฒน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงวิชญาดา องคือาจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายศรายุธ อ่อนทา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงศวิตา แสงเพิม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงศศินิภา ผาสุก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงสุชญา บุญแสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายสุทัศน์ แสงใส
๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงสุธิดา สระทองโฉม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงสุนิตา ชัยชนะสูงศักดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายสุรวุฒิ หมอยา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายอิทธิพล สุขแสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายอุกฤษฎ์ เปยมสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายอุดมศักดิ

์

นาคสุวรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายกิติพงษ์ อุสาใจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายจิรายุส สังข์ทอง
๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงเจนจิรา ลัดดาศิริ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายชัชภูมิ สิทธิเวช
๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงชุติมา ฉานศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายฐิติกร รอดชีวิต

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายณัฐวัตร พิลาสันต์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายธนทัต ควรชมชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายธนพงษ์ กลัดแกล้วกล้า
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายธนพล แก้วสี
๒๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายธันยากร แก้วมณี

๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายนันทวัฒน์ สหวัฒนาอนันต์ ๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงประณิตา จูมณีย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงปนอนงค์ ทัดทอง
๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงพรนภา ภักดี

๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายพิชัยรัตน์ แก้วรักษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงศุภนุช ตู้
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายสกุลรัตน์ ไกรษร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายสิทธิกร ชะอุ่มงาม

๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงสิริยากร สังขไพสิฐ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีชมภู
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายกรกช ทองเต็ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงกรกนก นาขะมิน

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๙๖

นางสาวเกศกนก นามวงษา
๒๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงจินทภา ไชยภา
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๙๘

นางสาวจิราภรณ์ ดอนแรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงชลทิพย์ รืนเริง

่

๒๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงชลธิชา ชาสงวน

๑๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงณัฐธิตา สุปะติ

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงนลินทิพย์ สร้อยระย้า

๒๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๐๓
นางสาวน้องรัก คันธจันทร์

๒๕/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงปาณิศา ขันแก้ว

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงปาณีตา ขันแก้ว

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงพรรณริษา กิจประยูร ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายมานพ ศรแก้วดารา

๑๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๐๘
นางสาววรรณวิษา สมสามารถ

๒๗/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๐๙
นายวสันต์ คำน้อย

๒๘/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แมดมิงเหง้า

่

๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงสุธิษา สิงห์สุข
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงสุพรรษา สิทธิ
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงอุษา ไทยประเสริฐ
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๑๔
นางจันทิมา บุ้งเทียง

่

๒๖/๐๗/๒๕๐๐
วัดสันติภักดิ

์

สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ เสมือนโพธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงกรวีร์ กลินสุคนธ์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๑๗

นายกฤษณ ดวงวชิระ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

กุลโพนเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายกัญจน์ กลัดแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายกิตตินันท์ พรรณพิพัฒน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงจุฑามณี ทองวิเชียร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุขชุ่ม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายเจตริน เซียนพลแสน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายณัฏฐ์นวัต ปาณิสราศิริกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๒๕

นางสาวดวงกมล สุขสถาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ลิมประเสริฐ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายเทพประสิทธิ

์

ดิษฐ์ปรีชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายธวัช ใบบัว
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธุรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายธีร์ธวัช สิทธนะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายธีรพัฒน์ กล้าณรงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงปณภรณ์ เต็กบุญตาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ หนุนดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงพนิดา เสริมศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงพิมนารา สรรเสริญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๓๖

นายพีระพล ชือนศิริ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๓๗
นางสาวภัชณดา ภู่เพชร

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๓๘ นางสาวภัสส์ชนินกานต์
ศรีวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายภูริภัทร คุ้มสวน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงมนต์ทา ทองเอียม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๔๑
นางสาวรัตนาวดี วิริยะรัตนพร

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายวรัญู ทองเกิด
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงวรินธร พุ่มพวง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๔๔

นางสาววิภา เหง้าโอสา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงศกลวรรณ ศรีคำมูล

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายสุขวุฒิ พลวิเศษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงอนันตยา เสียงดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงอรปรียา เปรมเปราะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๔๙
นายกรัณย์ บุญญา

๓๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๕๐
นายกฤตพีร์ ดำดี

๓๑/๖/๒๕๑๗
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๕๑

นายกวีพจน์ ชอบเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๕๒

นายกาด วงวิกิจ
๐๕/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๕๓
นายกำพล ธรรมชาติ

๐๘/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๕๔

นายกิจชัย สงวนดีกุล
๒๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๕๕

นายกิตติ ยุทธสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๕๖

นายกิตติคุณ เทียบแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๕๗
นายกิตติชัย ชมเชย

๑๗/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๕๘

นายกิตติชัย อ่วมบุตร
๑๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๕๙

นายกิตติศักดิ

์

แสนศิริ
๒๘/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๖๐
นายกุลชาติ กรกิจรุ่งโรจน์

๒๗/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๖๑
นายเกรียงศักดิ

์

จันทร์ตรี
๒๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๖๒

นายเกษมสันต์ สิงห์พงษ์
๒๗/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๖๓

นายโกนันโท ศิริบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๖๔

นายโกวิทย์ มะปะเข
๐๗/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๖๕
นายโกศล ซีโน๊ต

๑๒/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๖๖

นายโกศล กิฬาภักตร์
๑๑/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๖๗

นายขวัญชัย ทิดกระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๖๘

นายขวัญชัย แจ้งกระจ่าง
๐๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๖๙
นายขันที มีภักดี

๐๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๘ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๗๐
นายเขมทัศน์ อารีพรรค

๑๘/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๗๑

นายคมกริช จันทร์เทศ
๒๙/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๗๒
นายคมสัณห์ การเรืองศรี

๒๙/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๗๓

นายคมสัน กิตติสารวันโณ
๒๕/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๗๔

นายคัมภีร์ แสงชู
๐๑/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๗๕

นายคิงค์ คำเหมา
๐๑/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๗๖
นายจตุรงค์ นิลวัน

๐๕/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๗๗

นายจรงค์ ชมกลิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๗๘

นายจรูญศักดิ

์

นิยม
๐๖/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๗๙

นายจเร นิมสุวรรณ

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๘๐
นายจักรกฤช วรรณจรูญ

๑๗/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๘๑

นายจักร์พันธ์ เกิดปรางค์
๒๑/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๘๒

นายจารุกิตติ

์

จองวิจิตรกุล
๒๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๘๓

นายจิตรกร เติมประยูร
๒๐/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๘๔
นายจิตรกร ธัญญกิจ

๒๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๘๕

นายจิรภัทร ดีบุญชัย
๐๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๘๖

นายเจษฎา กลินกุหลาบ

่

๒๔/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๘๗

นายเจษฎา ไทรเกตุ
๒๓/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๘๘
นายเจษฎากร ศรีเนารัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๘๙

นายฉมร จองจัน
๑๘/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๙๐
นายฉัตรชัย ศรีพัฒโนทัย

๑๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๙๑

นายฉัตรตระการ แซ่เตียว
๐๕/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๙๒
นายชยากรณ์ มาตศรี

๒๖/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๙๓

นายชลธี กลินลำภู

่

๐๖/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๙๔

นายชวภณ ตระกูลมีชัย
๒๔/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๙๕

นายชัด ช้างวัล
๑๓/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๙๖
นายชัยชนะ อุตมหาราช

๑๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๙๗

นายชัยวัฒน์ ปานช้าง
๑๓/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๙๘

นายชัยวัฒน์ สุรพรชัยวัฒน์
๐๙/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๐๙๙๙

นายชาคริต กิติมาลา
๐๘/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๐๐
นายชานนท์ สุภานันท์

๑๘/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๐๑
นายชำนาญ จิตรเทียง

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๐๒
นายชินเทพ ปานจันดี

๐๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๐๓
นายเชาลิต พลเภา

๒๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๐๔
นายเชิดชัย รัตนมงคล

๒๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๐๕
นายเชิดศักดิ

์

อึงตระกูล

้

๑๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๐๖
นายฐาปนะ ศิริบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๐๗
นายณรงค์ศักดิ

์

แจ่มแจ้ง
๒๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๐๘
นายณรงค์ศักดิ

์

ถนอม
๒๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๐๙
นายณัฐ พรชัยสุวัฒน์

๒๔/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๑๐
นายณัฐกานต์ สือกลาง

่

๐๗/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๑๑
นายณัฐการ คงมี

๐๒/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๑๒

นายณัฐพงษ์ จันทร์แย้ม
๒๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๑๓

นายณัฐพงษ์ เนียมเอียม

่

๓๐/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๑๔

นายณัฐพล เขมะเพ็ชร
๐๓/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๑๕
นายณัฐวุฒ สุทธิรัต

๒๘/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๑๖

นายณัฐวุฒิ พิมพิพัฒน์
๐๑/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๑๗

นายณัฐวุฒิ สุวรรณะ
๐๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๑๘

นายณัฐวุฒิ สุขใจ
๒๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๑๙
นายณัฐวุฒิ รัชตะนาวิน

๑๗/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๒๐
นายณัฐวุฒิ ธิติดำรงเวทย์

๑๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๒๑

นายดนุพล ทองเสวต
๒๑/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๒๒

นายดำรงศักดิ

์

รักษาศิล

๒๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๒๓
นายดิเรก แย้มชืน

่

๒๓/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๒๔

นายเดชนิรันดร์ นำหอม
๒๐/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๒๕

นายเดชา ช่างเก็บ
๓๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๒๖

นายต่อศักดิ

์

เหลาค้อ
๑๒/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๒๗
นายถนอมศักดิ

์

สร้อยถวิล
๐๔/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๒๘

นายเถลิงเดช ผสมทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๒๙

นายทเนตร ทองวิไลกุล

๒๖/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๓๐
นายทยุตา หิมะคุณ

๐๗/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๓๑
นายทรงเดช เขียวสลับ

๑๕/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๓๒

นายทรงพล ไทรจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๓๓

นายทวัช กนกบัญชร
๒๗/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๓๔

นายทวีชัย ผิวอ่อน
๑๘/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๓๕
นายทวีศักดิ

์

จานทอง
๐๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๓๖

นายทศพร สายเสมา

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๓๗

นายทศพล ตันติราพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๓๘

นายทศพล พรมดี
๒๗/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๓๙
นายทศพล หิมารัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๐ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๔๐
นายทองสุข ท้องที

๐๗/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๔๑

นายทินกร ตันอิน

่

๒๒/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๔๒
นายเทพารักษ์ จอมศรี

๒๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๔๓

นายเทืยนชัย พึงสุข

่

๐๔/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๔๔

นายธนกฤต หงษ์จันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๔๕

นายธนพัฒ ชุติวัตธนากุล
๒๐/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๔๖
นายธนพัฒน์ พุทธรักษา

๑๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๔๗

นายธนภูมิ ประวาศวิล
๐๕/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๔๘

นายธนวุฒิ แก้วสมเด็จ
๐๒/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๔๙

นายธนวุฒิ สุธีธรรมากุล
๐๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๕๐
นายธนัช รักษาวงศ์

๑๘/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๕๑

นายธนัท ขจรพรประภา
๒๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๕๒

นายธนากร สุทธา
๐๕/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๕๓

นายธนากร แก้วคำ

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๕๔
นายธนาวุฒิ ภูมิดิษฐ์

๐๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๕๕

นายธเนศ ธีรภัทรสถิตคุณ
๒๙/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๕๖

นายธเนศ วรารัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๕๗

นายธราดล นัทธี

๒๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๕๘
นายธรีระยุทธ์ เรรส

๒๒/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๕๙

นายธวัชชัย พุทธสัย
๒๙/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๖๐
นายธวัชชัย ขาวสอาด

๐๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๖๑

นายธานินทร์ ศรีอุทัย
๒๗/๐๓/๒๕๐๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๖๒
นายธาราพงษ์ หิรัญรำไพ

๐๘/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๖๓

นายธำรงค์ศักดิ

์

สรัอยนาค
๐๑/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๖๔

นายธีรวัฒน์ รุนะ
๑๔/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๖๕

นายธีรวุธ บรรเทิง
๑๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๖๖
นายธีระพงค์ มงคลธนวัฒน์

๑๙/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๖๗

นายนพดล สุขแย้ม
๐๒/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๖๘

นายนพดล วธิรวัฒนา
๐๖/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๖๙

นายนพดล เปรมเปราย
๐๘/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๗๐
นายนพพร ทามะฤทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๗๑

นายนพวงศ์ ทำเลดี
๐๙/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๗๒

นายนรภัทร ชัชวีร์
๐๔/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๗๓

นายนราพงษ์ ซือตรง

่

๐๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๗๔
นายนเรศวร์ สมณะ

๐๑/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๑ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๗๕

นายนฤชา นามมนตรี
๒๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๗๖

นายนัฐพงษ์ ทัสสะ

๒๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๗๗
นายนันทวัฒน์ สาครอุดมทรัพย์

๑๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๗๘

นายนิกร อุตทา
๐๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๗๙

นายนิธิชัย คงพนายุทธ
๑๖/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๘๐
นายนิพนธ์ สีลำโกน

๒๕/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๘๑
นายนิรันด์ มาเมือง

๐๖/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๘๒

นายนิรันต์ พลศักดิเดช

์

๒๒/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๘๓

นายนิรุต จันทร์งาม
๑๓/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๘๔

นายบัญชา ขวานทอง
๒๘/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๘๕
นายบัญชา คักล้อ

๑๖/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๘๖

นายบัญญัติ ชัยพร
๐๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๘๗

นายบัณฑิต จงมี
๐๒/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๘๘

นายบัณฑิต จันทนา
๑๔/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๘๙
นายบุญเรือน นัทธีศรี

๒๗/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๙๐
นายบุญฤทธิ

์

ประโรกิจจักร์
๑๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๙๑

นายปฎิภาน ศรีไสล
๓๐/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๙๒

นายประกิจ กลินสุทโธ

่

๓๐/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๙๓
นายประดิษฐ์ คุมมินทร์

๒๙/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๙๔

นายประดิษฐ์ อนุไพรพฤกษ์
๒๙/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๙๕

นายประดิษฐ กันกะเสน
๐๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๙๖

นายประพัฒน์ มาศิริ
๒๙/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๙๗
นายประสพโชค โฉมศรี

๒๖/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๙๘

นายประสาร เพ็ชรรัทธี
๑๓/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๐๙๙

นายประสิทธิ

์

เทพสัตรา

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๐๐
นายประสิทธิ

์

เพชรลำ
๐๒/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๐๑
นายประเสริฐ โพธิแก้ว

์

๑๕/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๐๒

นายประเสริฐ แวงวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๐๓

นายปรัชญา จันทร์ดี
๐๔/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๐๔

นายปราโมทย์ อุทัยหลำ
๒๗/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๐๕
นายปริญญา ปานทอง

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๐๖

นายปริญญา จิตติวุฒิพงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๐๗

นายปรีชา ไหลอุดี
๐๑/๐๘/๒๕๐๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๐๘

นายปยะ นาคำ
๒๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๐๙
นายพงศธร ชัยฤกษ์

๒๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๒ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๑๐

นายพงษ์พันธ์ ปญญาใจ
๒๒/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๑๑

นายพงษ์สวัสดิ

์

กระแสร์ชล
๒๖/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๑๒

นายพรชัย ตังกินันท์
๑๗/๐๕/๒๕๐๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๑๓

นายพรชัย อุนันต์วราพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๑๔

นายพรชัย สว่างอารมณ์
๐๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๑๕

นายพรชัย จันดา
๐๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๑๖

นายพรเทพ จันทร์แจ่มศรี
๒๔/๐๗/๒๕๐๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๑๗

นายพลพล บัวศรี
๑๕/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๑๘

นายพัฒนะ เสถียรเขตต์
๑๓/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๑๙

นายพิชญ์พงศ์ อินทรานุช
๐๒/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๒๐
นายพิชัย ชมภูนุช

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๒๑

นายพิชิต มากมี
๑๓/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๒๒

นายพิชิตพงษ์ กิมสอ
๐๗/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๒๓

นายพิเชษฐ์ พรมน้อย
๐๕/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๒๔

นายพิเชษฐ์ แก้วเกษี
๒๕/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๒๕

นายพิพัฒน์ บุญปญญา
๒๐/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๒๖

นายพิพัฒน์ ชูสนุก
๒๑/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๒๗

นายพิพัฒน์พล ผิวจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๒๘

นายพิศนุ ทรัพย์สิน
๑๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๒๙

นายพีรพล ศศิรัตนกุลชัย
๒๗/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๓๐

นายไพฑูรย์ ควรนิยม
๐๖/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๓๑

นายไพรวัลย์ ทราจารวัตร
๐๑/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๓๒

นายไพรัช ไตรรัตนาธิคุณ
๑๗/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๓๓

นายไพโรจน์ ปานศิริ
๒๑/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๓๔

นายไพศาล โยธินสิริทอง
๒๘/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๓๕

นายไพสิฐ ศรีพินิจ
๒๗/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๓๖

นายภควัต คำแหง
๒๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๓๗

นายภักดี กลินบำรุง

่

๑๙/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๓๘

นายภาณุพงศ์ รุ่งสว่าง
๐๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๓๙

นายภิญโญ ทองระอา
๒๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๔๐
นายภูริทัต สมประสงค์

๐๗/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๔๑

นายมงคล วัฒนสาทร
๒๖/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๔๒

นายมนตรี พรประเสริฐ
๐๙/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๔๓

นายมนตรี บุญญรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๔๔

นายมนตรี เงินเกษม
๒๑/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๔๕

นายมนัส กงแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๔๖

นายมานพ ดีหลาย
๐๘/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๔๗

นายมานัส พ้นภัยพาล
๒๑/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๔๘

นายแมนรัตน์ ผสมทรัพย์
๒๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๔๙

นายยงยุทธ แซ่ลี

้

๒๖/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๕๐

นายยศภัทธ์ แสงเทียน
๐๒/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๕๑

นายยุทธนา คำดี
๒๙/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๕๒

นายยุทธพล ด่านเรือ
๑๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๕๓

นายยุทธพิชัย มัติโก
๓๑/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๕๔

นายรพิน สุขสอาด

๒๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๕๕

นายรังสรรค์ เรืองกันป

๒๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๕๖

นายรุ่งเรือง อยู่ดี
๐๘/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๕๗

นายเล็ก ฉัตรเงิน
๐๕/๐๕/๒๕๐๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๕๘

นายเลือน

่

พร้อมวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๐๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๕๙

นายวทัญู แซ่อุ๊ย
๑๕/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๖๐

นายวรเทพ ทองคำ
๑๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๖๑

นายวรพงษ์ ธูปอินทร์
๒๘/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๖๒

นายวรายุทร สาลีผล
๒๙/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๖๓

นายวรายุทร ทังสฤดี
๑๓/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๖๔

นายวรุท กองวิเศษ
๑๘/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๖๕

นายวสันต์ เสือเล็ก
๒๓/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๖๖

นายวัชรชัย นาดวง
๑๖/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๖๗

นายวัฒนา บุญทนาวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๖๘

นายวันกวี ดอกไม้
๒๖/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๖๙

นายวันเฉลิม เข็มมุข
๑๒/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๗๐

นายวิชัย วรรณพิรุณ
๐๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๗๑

นายวิชิต ถำสูงเนิน
๒๖/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๗๒

นายวิญู ศรีสอาด

๑๓/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๗๓

นายวิฑูรย์ รุ่งสนธยานนท์
๑๙/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๗๔

นายวิณัฐ ชุนกล้า
๑๖/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๗๕

นายวิทยา จันทร์กุล
๐๙/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๗๖

นายวิทวัส วงศ์ทองนิล
๒๐/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๗๗

นายวิธวิทย์ อติธนานันท์
๒๐/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๗๘

นายวินัย ทองสุข
๒๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๗๙

นายวินัย อินเต้

๑๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๔ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๘๐

นายวิภักดิ

์

มาพงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๘๑

นายวิรัตน์ ดีรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๘๒

นายวิวัฒน์ ศรีสุข
๑๑/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๘๓

นายวีรยุทธ อินทร์กำ
๑๓/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๘๔

นายวีรศักดิ

์

แสงทวี
๒๒/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๘๕

นายวีระยุทธ แซ่เฮ้ง
๐๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๘๖

นายไวทูล มีเจิรญ
๒๕/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๘๗

นายศรัณย์พัชญ์ เจริญสุข
๓๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๘๘

นายศรายุทธ แซ่ตัน

๊

๑๓/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๘๙

นายศรายุทธ คุณจักร
๐๗/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๙๐
นายศักดา นาคะณงค์

๑๕/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๙๑

นายศักดิชัย

์

จอมประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๙๒

นายศักดิสิทธิ

์ ์

สืบยุบล
๑๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๙๓

นายศักรินทร์ แซ่ตัน

๊

๐๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๙๔

นายศิริชัย ศิริปน
๒๙/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๙๕

นายศิริศักดิ

์

บุญประดิษฐ์
๑๙/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๙๖

นายศิลกุศล ศรีแจ่ม
๐๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๙๗

นายศีวัสว์ ตันติวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๙๘

นายศุภภัทร์ วัฒนาวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๑๙๙

นายศุภรชัย ทรัพย์อุดม
๒๔/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๐๐
นายศุภาภูมิ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๐๑

นายเศกสรรค์ ลินทอง

้

๑๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๐๒
นายเศรษฐา สังข์ทอง

๒๔/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๐๓

นายสถาพร จำปาแดง

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๐๔

นายสนธยา ขวัญยืน
๑๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๐๕

นายสนธยา ทรารมย์
๒๒/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๐๖
นายสนอม วิโค

๐๕/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๐๗

นายสภาพร เอียมสอาด

่

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๐๘

นายสม คำมล
๐๑/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๐๙

นายสมคิด กังรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๑๐
นายสมจิตต์ สมจิตร

๑๒/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๑๑

นายสมชาติ สุขสอาด
๒๘/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๑๒

นายสมชาย แซ่เล้า
๐๓/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๑๓

นายสมชาย อิทธิเอกสกุล
๒๖/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๑๔

นายสมบัติ แดงเหลือบ
๐๑/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๑๕

นายสมพงศ์ ชะอุ่น
๒๒/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๑๖

นายสมพงษ์ คงราย
๐๑/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๑๗

นายสมภพ มูลเพชร
๐๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๑๘

นายสมภาร แน่นอุดร
๐๘/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๑๙

นายสมโภชน์ จำเริญวุฒิกุล
๑๗/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๒๐

นายสมโภชน์ ชาดี
๑๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๒๑

นายสมมาตรย์ พนัสสมบูรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๒๒

นายสมยศ ศรีสุโขทัย
๒๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๒๓

นายสรพงศ์ ศิริมาก
๑๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๒๔

นายสรานันท์ ประพฤติดี
๒๗/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๒๕

นายสราวุฒิ วงศ์ยืน
๑๘/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๒๖

นายสหชัย จูรี

่

๑๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๒๗

นายสันติ ควรคำนวน
๒๐/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๒๘

นายสันธิ กรินสูงเนิน
๐๑/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๒๙

นายสัมฤทธิ

์

สีแย้ม

๒๓/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๓๐

นายสัมฤทธิ

์

ปองแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๓๑

นายสาทิตย์ บัวทอง
๐๒/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๓๒

นายสาทิพย์ เหลืองอ่อน
๒๕/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๓๓

นายสาธิต อ่วมศรี
๐๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๓๔

นายสิทธิชัย สันทัด
๒๙/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๓๕

นายสุทธิพงษ์ กาญจนา
๒๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๓๖

นายสุทธิศักดิ

์

นาคประสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๓๗

นายสุเทพ ตุ้มสังข์ทอง
๐๓/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๓๘

นายสุนทร นามศิริ
๐๔/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๓๙

นายสุปญญา ณ มณี
๒๑/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๔๐

นายสุพจน์ ศิริพันธุ์

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๔๑

นายสุรพล ปุยฝาย

๒๙/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๔๒

นายสุรัตน์ พูลศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๔๓

นายสุริยัน ยังยืน

่

๒๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๔๔

นายเสกศิริ ศิลาดำ
๒๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๔๕

นายโสภณ กลินหอม

่

๑๓/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๔๖

นายหนุ่ย ยุวพัด
๑๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๔๗

นายใหม่ จันทะคุณ
๑๐/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๔๘

นายอดิพัฒน์ นามวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๔๙

นายอธิวัฒน์ คำพัฒน์
๑๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๕๐

นายอนัย โอบัวหงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๕๑

นายอนิรุต ชาวปราการ
๓๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๕๒

นายอนุชา จันทร์บัว
๑๖/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๕๓

นายอนุชา แก้วมณีพร
๐๙/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๕๔

นายอนุชา ครุฑอิม

่

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๕๕

นายอนุรักษ์ จันทร์อานุภาพ
๐๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๕๖

นายอนุรักษ์ สีลา
๐๖/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๕๗

นายอนุวัฒน์ เหง้าเกษ
๑๖/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๕๘

นายอนุวัตร เขรัตน์
๐๘/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๕๙

นายอโนชา ขวัญสังข์
๒๑/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๖๐
นายอภิชาติ วิลาศ

๐๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๖๑

นายอภิเชษฐ์ ครุฑใจกล้า
๓๐/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๖๒

นายอภินันท์ วงษ์ภักดี
๐๘/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๖๓

นายอภิรักษ์ กีตันเจริญ

่

๐๘/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๖๔

นายอภิวัฒน์ พุฒจีบ
๑๕/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๖๕

นายอรรถพร ไหวพริบ
๒๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๖๖

นายอรรถพล รอดแดง
๐๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๖๗

นายอรุณชัย กลินสุหร่าย

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๖๘

นายอัคสวัฒน์ แซ่จิว
๒๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๖๙

นายอัศวิน มธุพจน์
๐๒/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๗๐

นายอาก่า มาเยอะ
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๗๑

นายอาคม จาบทะเล
๑๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๗๒

นายอาณัติ ทรัพย์สงวน
๐๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๗๓

นายอาทิตย์ คำเอก
๑๑/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๗๔

นายอาทิตย์ บางนาชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๗๕

นายอารุณ สมตน
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๗๖

82อุดม มุทาธร
๒๙/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๗๗

นายอุทิศ ตุ้มปน
๐๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๗๘

นายเอกชัย พูลขำ
๐๒/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๗๙

นายเอกชัย จันทร์พล
๑๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๘๐
นายเอกชัย ดำสนิท

๒๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๘๑

นายเอกรัตน์ วุฒิ
๑๗/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๘๒

นายเอกรินทร์ วัชรวรคุณ
๑๑/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๘๓

นายเอกรินทร์ อินเมฆ
๐๗/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๘๔

นายเอกสันต์ ศรีสอาด
๐๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๘๕

นายเอกสิทธิ

์

กาสี
๑๘/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๘๖

นายเอนก แซ่ตัน

๊

๓๑/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๘๗

นายโอภาส เก่งกาจ
๒๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๘๘

นางสาวกนกวรรณ ปนสันเทียะ
๑๑/๑๐/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๘๙

นางสาวกนกอร อนันตศรี

๑๙/๑๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๙๐

นางสาวกมลวรรณ ผาสุข
๑๗/๐๗/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๙๑

นางกรรณิกา เตียงกูล
๑๕/๐๗/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๙๒

นางสาวกัญญา สุขเจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๙๓

นางสาวกัญญา อยู่รักษา
๐๘/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๙๔

นางสาวกัญญาณัฐ์
โชติกาฐานะเจริญ ๒๗/๐๖/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๙๕

นางสาวกัญญารัตน์ อากาสสุภา
๒๗/๐๕/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๙๖

นางกันคินันท์ พงษ์หัสบรรณ
๒๑/๐๖/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๙๗

นางสาวกาญจนา มาลีวรรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๙๘

นางสาวกาญจนา เอมโอด
๐๑/๐๔/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๒๙๙

นางสาวกาญจนา อินขาว
๑๖/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๐๐
นางสาวเกศิณี สมบุญโต

๑๕/๐๘/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๐๑

นางสาวเกษรา โชนิรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๐๒

นางเกสร แจ่มกระจ่าง
๑๐/๐๒/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๐๓
นางสาวขวัญเรือน ไสลรักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๐๔

นางสาวขวัญสุดา อุตสาห์
๑๑/๐๕/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๐๕

นางสาวจงกล รองเรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๑๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๐๖

นางสาวจสิตา รักษศิลป
๑๕/๐๕/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๐๗
นางสาวจำเนียร เจนจัดทรัพย์

๐๕/๑๑/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๐๘

นางสาวชนกนันท์ สุขกุล
๑๔/๐๓/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๐๙

นางสาวชลดา ชีชอบ
๑๘/๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๑๐

นางสาวชลธิชา สุขสงวน
๐๒/๐๓/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๑๑

นางสาวชิติพัทธ มณีรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๑๒

นางสาวณภาภัช อรุณวณิชกุล
๑๔/๐๔/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๑๓

นางสาวณัชชา โพธิอุไร

์

๐๘/๐๓/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๑๔

นางสาวณัฏวรินทร์ พูลผกา
๐๑/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๑๕

นางสาวณัฐธิดา วรชัยยุทธ
๐๔/๐๗/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๑๖

นางสาวณัฐวดี เนือนุ้ย

้

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๑๗

นางสาวณัฐสุดา พลจอหอ
๒๒/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๑๘

นางณิชกมล ศิโรดม
๐๙/๐๖/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๑๙

นางสาวณิดาภา เผือกพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๘ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๒๐

นางสาวดวงกมล เหลืองขจรเลิศ
๓๑/๑๐/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๒๑

นางสาวดาวเรือง สุขขะ
๐๗/๐๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๒๒

นางสาวเดือนฉาย เรืองทอง
๐๙/๐๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๒๓

นางตติยา กมลนคร

๓๑/๑๒/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๒๔

นางสาวทอง พิลา

๑๓/๑๑/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๒๕

นางสาวทองคำ พ่วงยาม
๐๑/๐๑/๒๔๘๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๒๖

นางสาวทองสุข ทัพพิจิตร
๒๐/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๒๗

นางสาวทัสนันท์ วังโส
๒๓/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๒๘

นางสาวทิฆัมพร โพธิเท

์

๒๔/๑๑/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๒๙

นางทิพวรรณ โกศล
๐๑/๑๐/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๓๐
นางสาวทิพวรรณ สัตยโยธี

๐๗/๐๔/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๓๑

นางสาวทิพวรรณ สุริฉาย
๒๐/๐๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๓๒

นางสาวธนัญญา นันดี
๑๒/๐๓/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๓๓

นางสาวธัญญรัตน์ บุญยะกาญจน
๑๑/๑๐/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๓๔

นางสาวธิบกมล เนตรทิพย์
๑๔/๐๖/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๓๕

นางสาวนงนุช แฝดภูเขียว
๐๖/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๓๖

นางสาวนลินรัตน์ นิตย์เปยม
๒๘/๐๗/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๓๗

นางสาวนลินรัตน์ วงษ์สวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๓๘

นางน้อย ศรีเสถียร
๓๐/๐๗/๒๕๐๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๓๙

นางสาวนันท์นภัส สุบินนิมิตร
๒๘/๐๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๔๐

นางสาวนันทวรรณ เสาร์ประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๔๑

นางนัยนา พวงเงิน
๒๑/๐๒/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๔๒

นางสาวนัสรวี อัมรานนท์
๑๒/๐๔/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๔๓

นางสาวนาถนที คงเทศ
๑๙/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๔๔

นางสาวนำค้าง ยอดสง่า
๑๕/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๔๕

นางสาวนำตาล ปญญาสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๔๖

นางสาวนำฝน บุญพิทักษ์สกุล
๒๓/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๔๗

นางสาวนำรินทร์ สีเหลือง
๑๖/๐๗/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๔๘

นางสาวนิตยา กาโท
๐๗/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๔๙

นางสาวนุสรา หลำเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๕๐
นางสาวนุสรา ครึมค้างพูล

้

๑๙/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๕๑

นางสาวเนริสา สุรำไพ

๑๘/๑๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๕๒

นางบัตร วิงสกุล
๑๘/๐๗/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๕๓

นางสาวบุญธรรม ทับทิมทอง
๐๗/๑๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๕๔

นางสาวบุญธรรม พุ่มโพธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๕๕

นางสาวบุญมา อ่อนศรี
๐๙/๐๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๕๖

นางสาวบุษบง พฤกธรา
๑๙/๐๔/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๕๗

นางสาวบุษรา อุดตรี
๒๘/๐๙/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๕๘

นางสาวเบญจมาศ ทนไทย
๒๐/๐๕/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๕๙

นางสาวเบา มาลัย
๑๐/๑๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๖๐

นางสาวปรมาภรณ์ แจ่มแจ้ง
๐๗/๐๓/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๖๑

นางสาวประไพ แก้วศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๖๒

นางสาวประไพ พิลาแพง
๑๑/๐๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๖๓

นางสาวประไพ รูปเหมาะ

๒๙/๑๒/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๖๔
นางสาวประไพพรรณ

คล้ายยิง

่

๐๑/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๖๕

นางสาวประภาศรี จวบกลาง
๐๗/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๖๖

นางสาวปรารัตน์ ชูศรี
๒๑/๐๕/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๖๗

นางสาวปวีณา ศรีงาม
๑๓/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๖๘

นางสาวปวีณา หาญน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๖๙

นางสาวปณณภัสธ์ ตันใจ
๑๖/๐๗/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๗๐

นางสาวปทมา สุทธิธรรม
๑๙/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๗๑

นางสาวปทมา ชิดประเสริฐ
๑๔/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๗๒

นางปทมา ดวงเขียว
๑๘/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๗๓

นางสาวผกาพันธ์ ศรีทอง
๑๘/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๗๔

นางสาวพรเกษม มนัสช่วง
๑๔/๑๐/๒๔๙๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๗๕

นางสาวพรทิพย์ ดอนฟุงภัย
๐๑/๑๐/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๗๖

นางสาวพรนภา แซ่อึง

้

๒๒/๐๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๗๗
นางสาวพรประเสริฐ สโมสร

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๗๘

นางสาวพวงแข ทีแพง
๑๑/๐๘/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๗๙

นางสาวพัชนี เปล่งปลัง

่

๒๔/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๘๐

นางสาวพัชราวลัย สีแจ้ง
๐๙/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๘๑

นางสาวพัชลี เข็มทอง

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๘๒

นางสาวพิชญดา ไสยนารถ
๐๖/๐๖/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๘๓

นางสาวพุทธมณี พริงสกุล

้

๑๐/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๘๔

นางสาวเพ็ญศิริ รองแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๘๕

นางสาวไพจิตร ชืนชม

่

๑๐/๐๘/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๘๖
นางสาวภรณ์ภัสสรณ์ สายเสมา

๐๘/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๘๗

นางสาวภัทรวดี คนชม
๑๔/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๘๘

นางภัทรวรรณ โนรี
๐๑/๐๔/๒๔๙๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๘๙

นางสาวภัทรสุดา แอรอง
๑๘/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๐ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๙๐

นางสาวภาวดี หนูดี
๐๗/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๙๑

นางสาวภุมรินทร์ ลบแท่น

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๙๒

นางสาวมณฑา โสรัตนชัย
๓๐/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๙๓

นางสาวมนิษา แสงจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๙๔

นางมยุรา จินดามัย
๐๖/๐๓/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๙๕

นางสาวมะลิ บรรลุ
๒๙/๐๔/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๙๖

นางสาวมาลัย จรรยา
๓๑/๐๕/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๙๗

นางสาวยุพาวดี มองเคน
๒๐/๐๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๙๘

นางสาวเยาวลักษณ์ เตียงกูล
๐๒/๐๕/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๓๙๙

นางสาวรจนา กลันแสง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๐๐
นางสาวรสริน เล็กรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๐๑

นางสาวระพีพรรณ กิจวิรัตน์ชัย
๐๔/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๐๒

นางระวีวรรณ มาชัยภูมิ
๒๘/๐๘/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๐๓

นางสาวรุ่งนภา ศรีรักษา
๐๓/๐๖/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๐๔
นางสาวรุ่งราตรี ใหญ่ผลสุข

๒๗/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๐๕

นางสาวรุ่งอาทิตย์ ไทยประเสริฐ
๐๗/๐๖/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๐๖

นางสาวรุจิรา ตัณฑุลวณิชย์
๒๕/๐๗/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๐๗

นางสาวรุจิราพร ศรีอินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๐๘
นางสาวเรณู เพ็ชร์หนู

๐๑/๐๘/๒๕๐๑
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๐๙

นางเรวดี อัมรานนท์
๑๕/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๑๐

นางสาวลภัสดา ชะตางาม
๐๗/๐๙/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๑๑

นางสาวลลนา เต้ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๑๒

นางละออง เกิดพิทักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๑๓

นางสาวลูกกวาด วรรณศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๑๔

นางสาววนิดา ทับทิมทอง
๐๑/๐๘/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๑๕

นางสาววรรณภา พุ่มพวง
๐๓/๑๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๑๖

นางสาววรรณวิภา สุขประสงค์
๑๑/๐๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๑๗

นางสาววรรณา ตันสกุล
๐๘/๐๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๑๘

นางสาววรรณี สีดา
๐๓/๐๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๑๙

นางวลี บุญวงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๒๐
นางสาววันทนา เดชรักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๒๑

นางสาววันทนี ธนานนท์
๐๙/๑๐/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๒๒

นางสาววันนา ไหลหลง

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๒๓

นางสาววันเพ็ญ หินโทน
๑๗/๐๑/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๒๔

นางสาววันเพ็ญ เทียมปาก
๐๙/๑๐/๒๕๐๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๑ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๒๕

นางสาววันเพ็ญ กลินเนียม

่

๐๑/๑๑/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๒๖

นางสาววัลยา สวนสุวรรณ
๒๑/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๒๗

นางสาววิเชียร ศรีโคตร
๒๗/๐๓/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๒๘

นางสาววิมลศิริ สุขสนิท
๑๕/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๒๙

นางสาววิลัยวรรณ วิวัฒนชาติ
๒๕/๐๗/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๓๐

นางสาวศรัญญา เต็มนุช
๒๔/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๓๑

นางสาวศลินรัตน์ สมบูรณ์งามขำ
๐๒/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๓๒

นางสาวศศิประภา เนืองอินทร์

่

๑๒/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๓๓

นางสาวศิรินญา จันทะวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๓๔

นางศิริพร ใจชืน

้

๑๖/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๓๕

นางสาวศิริพร สอนสา
๐๒/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๓๖

นางสาวศิริภรณ์ วงศ์ใหญ่
๐๔/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๓๗

นางสาวศิริภัสสร จันเพชร

่

๒๔/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๓๘

นางสาวศิริรัตน์ วิทยะโอชะ
๑๐/๑๐/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๓๙

นางสาวศิริรัตน์ ชวันธนาเกียรติ

๑๗/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๔๐

นางสาวศิริลักษณ์ ส้มจีน

๒๙/๑๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๔๑

นางสาวศุภัชญา ปฐมดำรง
๓๑/๐๘/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๔๒

นางสาวสกุณา ก้อนแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๔๓

นางสาวสกุลศุภ คุณกัณหา
๐๖/๑๐/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๔๔

นางสมควร คำพะคะ
๒๐/๐๓/๒๕๐๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๔๕

นางสาวสมควร กลำทองนาค
๐๑/๐๔/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๔๖

นางสมคิด ภู่ภิญโญ
๑๑/๐๖/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๔๗

นางสมจิตร ธานี
๐๑/๐๓/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๔๘

นางสาวสมใจ บุญสอาด
๐๖/๐๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๔๙

นางสาวสมใจ แกละน้อย
๒๔/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๕๐

นางสาวสมใจ ชอบละคร
๒๕/๐๒/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๕๑

นางสาวสมนึก คงเจริญ
๑๙/๐๗/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๕๒

นางสาวสมรักษ์ แซ่ตัง

๊

๐๙/๐๒/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๕๓

นางสมศรี จันทราช
๐๘/๐๖/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๕๔

นางสาวสมสกุล บุญธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๕๕

นางสาวสาธิตา มังสหุด
๒๐/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๕๖

นางสาวสายสุนีย์ แสงเพ็ญจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๕๗

นางสาวสายันต์ พุ่มไม้
๐๑/๑๑/๒๔๙๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๕๘

นางสาวสิทธิญา ธนาสนธ์
๑๓/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๕๙

นางสาวสินีนาฎ ไตรรักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๒ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๖๐

นางสาวสิริพร กะทุ่มกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๐๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๖๑
นางสาวสุจริตพรรณ โพธิมัน

์ ่

๒๑/๐๘/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๖๒

นางสาวสุจิตรา ทองดี
๑๘/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๖๓
นางสาวสุจิตราภรณ์ อุ่นจิตร

๐๖/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๖๔

นางสาวสุชาดา โฉมกาย
๐๖/๐๕/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๖๕

นางสาวสุดาภรณ์ มากนัก
๐๒/๐๔/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๖๖

นางสาวสุดารัตน์ พ่วงใจ
๑๐/๐๙/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๖๗

นางสาวสุดารัตน์ ราชโครต
๑๔/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๖๘

นางสาวสุธาสินี ตรีศรี
๑๐/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๖๙

นางสาวสุปราณี กองสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๗๐
นางสาวสุพาภรณ์ บุษราคำ

๓๑/๐๓/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๗๑

นางสาวสุพิชฌา แสงทอง
๑๐/๐๓/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๗๒

นางสาวสุภาพร คำแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๗๓

นางสาวสุภาภรณ์ พุทธรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๗๔

นางสุรี สุดนุช
๒๔/๑๐/๒๔๙๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๗๕

นางสาวสุรีย์ หลักงาม
๑๑/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๗๖

นางสาวเสาร์ จ่าอ่อน
๑๐/๐๓/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๗๗

นางสาวเสาวลักษณ์ ตันนารัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๗๘

นางแสงจันทร์ นุชพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๗๙

นางสาวอนุธิดา ทวยจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๘๐

นางสาวอนุสรา แจ่มแจ้ง
๑๒/๐๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๘๑

นางสาวอรวรรณ ดียิง

่

๒๗/๐๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๘๒

นางอริยา กัลศรี
๐๔/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๘๓

นางสาวอ้อย ช้างแย้ม
๒๐/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๘๔

นางสาวอัญชลี ครองทรัพย์
๒๗/๐๖/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๘๕

นางสาวอัยริสา ประสาทแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๘๖

นางสาวอาภรณ์ มีสุด
๒๒/๐๓/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๘๗

นางสาวอารี แวววันจิตร
๐๔/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๘๘

นางสาวอิด

๊

สูแพะ
๑๒/๐๘/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๘๙

นางสาวอีด

๊

น้อยสี
๒๖/๐๓/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๙๐
นางสาวอุลัย หฤทัยธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๙๑

นางสุรัสวดี เลียงสุพงศ์

้

๑๙/๘/๒๕๑๔
กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๙๒

นางสาวอาภรณ์ ศรีแสงทอง
๒๖/๗/๒๕๐๖

กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๙๓

นางสาวศศิธร รักษาสุข
๘/๑๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๙๔

นางสาวสุชาดา ตรงกับใจ
๒๙/๗/๒๕๑๙

กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๙๕

นางสาวณัฐทิตา พูลชนะ

๑๖/๑๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๙๖

นายดนุพล สอนศิริ
๙/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๙๗

นายจิรพงษ์ ลิมภักดี

้

๑/๑๐/๒๕๒๕
กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๙๘

นางสาวกาญจนา คุณสมบัติ
๒๙/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๔๙๙

นางสาวเสาวรักษ์ เกตุแก้ว ๘/๘/๒๕๒๔ กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๐๐
นางสาวใหม่นัยนา สุดาปน

๓๑/๑๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๐๑
นายกฤษณ์กมล ศรัทธา

๒๔/๖/๒๕๒๘
กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๐๒

นางสาวยุพดี อิมเอิบ

่

๒๐/๒/๒๕๐๒ กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๐๓

นายเชาวฤทธิ

์

สายสุดตา

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๐๔

นายพลวัฒน์ จันทะคัด ๒/๔/๒๕๒๙ กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๐๕
นางพวงออ เจริญแพทย์ ๕/๕/๒๕๑๒ กศน.อำเภอพานทอง โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายพัทธนันท์ นัทธี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายภูรินทร์ เมฆพัฒน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายพีรพัฒน์ จูหงี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายรัชพล อัมรานนท์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายทัศนัยต์ อยู่เจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา สินทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงนันทวัน เบญจวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงปฐมอนงค์ สาระ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงจินตนา ประสนิท
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงวาสนา พงษ์เถือน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงนันท์นภัส เล็ดลอด
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายภานุเดช เงินทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คูเจริญไพบูลย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายศุภวิชญ์ อินทพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายชลิต ทองสนธิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายณัฐพล สิงห์โตทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายธนศักดิ

์

หงษ์แก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายภีรภัทร ผาสุก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายวีรภัทร มีศิริ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายสุวัฒน์ อรุณทิพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายอนุชา พวงจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายนพชัย จีนไฝ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายนิรันทร์ จันสวาท
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายทวีชัย นนทภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๔ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายนมัสการ ยอดสร้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายณัฐนนท์ เย็งประโคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายณัฐนันท์ เย็งประโคน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายยงยุทธ กล้าขยัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายอนุชิต ทองเผือก
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายภูวดล อยู่สุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงกีรติกานต์ เพิมทวี

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๓๗
เด็กหญิงจุฬามณีรัตน์ ธนทวัช

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สืบตระกูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงณรยา มงคลศิลป
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงพรรนิภา เลียมรัตน์

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงเมธาพร คำผง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงดอลล่า อินอุ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงพุทธรักษา อ่องน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงอารยา แก้วใส

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ฤทธิงาม

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงเนตรนภา ปนฟา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงณัฐนิชา สุทธิขันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ละอองศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงชลธิชา สุทธิสาร
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงเชาว์วลี สำมะโย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายศรายุธ พาชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายเกรียงไกร สุกใส
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายทศทิศ ทีระวรางกูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงจิรนันท์ รัตนเพ็ชร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงจิราธิป วิไลงาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงมัลลิกา รัตนเพ็ชร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิเงิน

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงนฤมล หมอกมิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงกัลยาวดี บุญช่วย
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงเบญญาภา ทันทะพันธ์

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงพรรณธิพา คงมีสุข ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายภาคิน สืบญาติ
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ฤทธิงาม

์

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายวันเฉลิม พันเจาะ
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เครือพับ
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๖๖

นางสาวอดิศา เสนแก้ว ๒/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๖๗

นางสาวฉันทนา เพียตัวผู้
๒๐/๗/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายวีรวุฒิ นิยาย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายบุญมีฤทธิ

์

บุญมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงคณิศร จันตะเคียน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงสรินทิพย์ สุวรรณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงภูษณิศา เพิมทวี

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงภิมลวรรณ กำเกลียง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงทัศนาพร พรกลิน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายสิทธิชัย กินนร
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงฐิติมา เยียมไธสง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงวัลลภา ต๊ะสุ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงสุนิษา สุขดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงนฤมล สาระดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายทัชธวัช โสภิณธุ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงวุฒิพร มีทรัพย์ปรุง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงจันจิรา ศรีกระโดน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงจิระภา เค้ามูล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงชนัดดา แซ่กัว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๘๕

นางพฤติพร วรรณจงคำ

๒๑/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๘๖

นางสาวสาวิตรี จันทรคาต
๐๙/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายเฉลิมวงศ์ จันทร์แสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายชยรพ ปรือทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายชาตรี อรุณประเสริฐ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายทิวากร รอดสุด
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายนที จันทะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายภานุวิชญ์ วงศ์อาสา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายยศกร พรหมศิริ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายวรากร ใยอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายศิลปสาธร สัมฤทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายสิทธิชัย ก้านเกตุ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายอธิป เจียรภักดีสมบัติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใบสงวนพร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายอัษฎาวุธ จินดา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๖ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ มาฆะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงชลธิชา เพิมพูน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ คงเผ่าพงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงณัฐชา สุธรรมศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ อาสเสวตร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงทาริกา นกแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงธัญญาเรศน์ ชุ่มชูใจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงนรียา เรือนก้อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงนำเพชร ธรรมวิชญ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงปานชีวัน ศิริรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงพรรภสา เจริญศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงพัชราภา จุมพล
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงภัณฑ์พิมล จิรฐิติโชติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงเมธนี สีทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงวันใส ตาทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันสมปอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงศิริวรรณ์ เทพมงคล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สิงห์ขวา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงสิริวิมล รัตนวัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงสุมินทรา พรนิคม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงหทัยภัทร แสงอรุณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงอรจิรา ลีรักษ์

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๒๒
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

พุ่มไสว
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงอินทิรา เวียงนนท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ ทาเทพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายกมลภพ ศรีระผา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายณัฐพล บุญถนอม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายธนพงษ์ แซ่โล้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายธนากร คำทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ตรีโรจนานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายนิธิทัต หงษา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายปญจพล ดาวขนอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายพัทธดนย์ สีดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายพีระพงศ์ พันธุ์แก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายภูมินทร์ พูลเพิม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายวัชรพล เพ็งสว่าง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กิตติรัตน์เสถียร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายสพลฎณัย ชัยพงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายหาญณรงค์ ภู่ทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายอนุชิต สุทธิปรีชา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายอาทิตย์ ประทุมชมภู
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ขมหวาน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงขนิษฐา นิราศคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงจิดาภา พิมพ์สกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงจุฑามาศ กุมารสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงธนสรณ์ สนธิสุทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงปทมาสน์ เสริมส่ง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงพัชรพร พลอยประดับ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงพัชริดาภรณ์ ครุฑสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงพีรพร อุดร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่เตียว
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงวิลาสินี รันละโคตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงศิรินทร แปลงแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงศิรินภา ขันไชย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงอารียา ธรรมะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงไอรัตดา สายสืบดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายแก้ว ทองมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายเจษฎากร พลเมือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายชินวัตร แซ่ห่าน
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายธราธร คงทะวี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายนธี เพลัมพิทักษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายนพพร กิมง่วนสง
๒๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายนรังสรรค์ วงษ์จันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายเปนหนึง

่

นิคม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายยศศิริ นครราช

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายเลิศพิสิฐ พรหมจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายวรกิจ คำหล้า
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายวัชรากร อังโชคชัชวาล
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๘ / ๒๑๐

้
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ชือ

่
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ชบ ๒๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงสิริศักดิ

์

เผียงสูงเนิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงกนกอร พลเยียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ทองรอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ โพศิลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงชนากานต์ แววคล้ายหงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงชาลิตา เพิมฤทธิ

่ ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงญาดา จันทิบูรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงฐาปนาถ มาลารักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงณชญาดา แสนโกฏิ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงณัฐมน เฉลิมลาภ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงณัฐมน มาลารักษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงธนสิตา เชือปรางค์

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงนภสร ชโนทิศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงนันทพร เปรมศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงนำฝน ศิริรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงนุชจนาถ นามฮาด
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญมี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงเบ็ญจพร เอียมผ่อง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงพาขวัญ ปติใส
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงพิมลนาฏ บ้านกล้วย
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงพุทธรักษ์ รักธัญกิจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ เย็นสบาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงมนัสสิการ สว่างดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงวรรณนิษา จินตอารี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงวริศรา รัตนะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงศิริพร แสงเถือน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ดวงศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงอชิรญาณ์ แก้วจอหอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายคุณานนท์ เหล่าสุนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ กิงโกศล

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กชายจักรรินทร์ จีนโน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายจารุตพงษ์ หลงพา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายณัฐชนนท์ ไชยชาญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๙ / ๒๑๐

้
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่
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ชบ ๒๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรมัน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายณัฐภัทร อินสา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายธีรภัทร แจ้งกมล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายนครินทร์ อังคะพนมไพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายนรวัฒน์ สมใจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายนิธิพัฒน์ แซมหิรัญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายบัณฑิตา ส่งเสริม
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ สงวนทรัพย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายพงศกร กาญจน์แก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญสวน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายภานุพงษ์ คำมะลิ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองยวง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายวัชรชัย ปนทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายวิธวินท์ แดงมงคล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายวิศวะ เกสร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายศุภกร ดวงจันทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มายา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายสุพจน์ สาระวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายอดิเทพ กองศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงกมลชนก ผดุงญาณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงคริสตินา สุวรรณศรีหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงชมัยพร สาธุวิจารณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ซิมทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงนงนุช เริมรักรัมย์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงนริศรา แซ่ตัน

๊

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงนัดดาว สิงห์คำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงเบญจพร ผ่องใส
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงปาริฉัตร มาฆะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ใบงาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงมาริศา ทองหยุด
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงรวิสรา พลอยงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงศิริวรรร แย้มบาน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงอารีญา ปญญาแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายชินดนัย อุปสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายปญญากร เจริญจิต
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๐ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายอดิชาติ นิยะนันท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงจิดาภา สีแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ หนูยงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงชลธิชา แซ่เอียบ

๊

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐสม
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงชลธิชา โพธิทอง

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงณัฐริกา ผลจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ มานูเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงนิชาภัทร ดีใจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงนิรชา ชินคีรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงปณิดา สนิทกุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงปวีณอร พวงภู่
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงปนมนัส เทพเรียน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงเปมิกา อยู่สูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงเปรมฤทัย แสนยศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงพรประภา ไชยตะมาตย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงพรรภษา คงเหล่
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันเวช

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงแพรนภา ขอนแก่น
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงรัญสิตา ฉลาดกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงวิยกาญจน์ ผดุงศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงสมิชา ประดับศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา เผือกพิบูล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ สาลีผล
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายธนากร พูลพันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายพงศธร จิตจันทึก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายภควัต ประเสริฐ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงจรัสพร ศรีสะอาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุริยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงนิตยา บุญประเทศ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงนิษิตา สลักคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงพรทิพย์ เจริญศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงพิทอง นามบุรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายฐานุศักดิ

์

ขันธเขต

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ลี

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๑ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แรมครบุรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายธนพัฒน์ ผิวแดง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายธนมงคล แก้สกาหนัน
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายธิติวุฒิ ทรัพย์สมบูรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายนครชล ปยะวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายพรศักดิ

์

วัฒนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายพิตตินันท์ กอบทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายพีรดนย์ ทองงาม
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ หม่อมศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีบุญเรือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายวชิราวุธ สิทธิยุเป
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายวัฒน์รุ่ง เพิมรักษ์

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายศรัญู พ่วงเกิด
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายศิริวัฒน์ อุ่นคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายสหพัฒน์ ทิพย์ปวง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงกรกต รันตวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงชนานันท์ ปรีดาภรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองพา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงณภัทรา นาคทิพย์วนนณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงนันทวัน จันทร์วงค์สา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงนุชนาถ จันทรชัยพฤกษ์
๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงแพรพลอย บัวตูม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงมัชฌิมา ตังนพกุล

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงมัลลิกา ค้าขึน

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงเยาวพา สว่างโลก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงรพิรัตน์ พลรัตน์ธนิศร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงวรัญญา ปดชา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ บุษบา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงสุชาดา เพิมพูน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงอรนิดา วัฒนะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายจิรายุทธ แสงเงิน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายชัยธวัช บุญเกิด
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายฐากูร จงรวมกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายณัฐนนท์ ไพรวัลย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายธนชัย ศรีสง่า

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๒ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายธนภัทร จงกลกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายธันวา พุ่มจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายธีรโรส บุญพร้อม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ อุดร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายนันทวัฒน์ รอดสุโข
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายประพันธ์ แซ่เลียง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายปวินวัช ชมสี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายปองพล พงษ์เผือน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายพงศกร สุขประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายพลากร ผ่องใส
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ แสงเทพ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายภัทรพล ราษฎรพิทักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายภาคิน อรศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายภานุพงษ์ เทียมศิริ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายโยธิน มณฑา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายรพีภัทร ไข่เขียว

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายศิรศักดิ

์

อุดมศักดิ

์

๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายศุภกร สังข์วิเศษ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายสุวัฒนชัย เกยูรพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายอภิชาต ปลืมใจ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ก้อนเกษ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายอานนท์ เล็กบรรจง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายอาวุธ พลพิมาย
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงจิดาภา แรมจะบก
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงฐิติมา แซ่ฮ้อ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ดีนัก
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงพชาพร บุญลือ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงพรชิตา วะนาไชย
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงวันนิภา แข็งสง่า

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงวาสนา คำแหง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ตันติวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงสุพิชชา สุขเกษม
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงจิดาภา งาหอม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายกฤตภาส ดอกจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายกฤษณะ พวงบุปผา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๓ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

ฟุงสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายกษิดิศ สังฆตูม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายกิตติพศ ลายหม้อ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายจตุรานนท์ มุงธิราช
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายชนะชัย งามศิริ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายชลธี ครนิคม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายณัฐศาสตร์ ดังโชคไชย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายติณณภพ ทันงาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ ประทีปอรุโณทัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายนนทพัทธ์ พัชรประวัติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายนราธิป สุขสวัสดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายนิธิพัฒน์ วรพยูร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายปฏิพัฒน์ สมร่าง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายพงศกร เปรมพล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายพงศธร ทองสุข

๑๐/๑๑/๐๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายพิเชฐ พุกสอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์คำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายภูวดล เขจรรักษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายมนตรี แก้วนุช
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายวัชราภรณ์ บุญญา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายวุฒิไกร ชมฉายา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คงคาใส
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายสหรัฐ ชูเลิศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายสิงหา ชืนกมลรัตน์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายสิรภพ วรรณศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายอทิชัย กองศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายอเนก ขัดษุ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เงินพรวน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายเอกพงษ์ กลินเจริญ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายวานิช แสนสวาท
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายนันทวัฒน์ สิทธิชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงศรินทิพย์ แสงคง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บัวศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา เดชบุญภพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๔ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงสุพิชญา จินจารักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายธนาสิทธิ

์

เจริญภัณฑารักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๘๒

นางสาวพรนภา กอแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงเพ็ญศิริ อยู่เย็น
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงผกามาศ มูลสาร
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงพิกุล อ่วมทองสุก
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๘๖
เด็กหญิงธัญาญารัตน์ พุทธาสนธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายณัฐวีณ์ ภักดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายศุภชัย สนิทกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายอาทิตย์ แซ่ตัน

๊

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายอุดม อังคะนาวิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงนภศร ศรีสุริยะสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงวิจิตรา ทองแบบ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงรุจิรา คุ้มบาน
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายเดชานนท์
ประเสริฐสมฤทัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายรัชชานนท์ ธรรมดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายฉัตรชัย อุปถัมป
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายธนภัทร จันทร์ลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงเบญญทิพ อัศดร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายยศวริศ ดาราศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เชือมกลาง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงดวงพร จันทะภูบาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงอรอุมา สาระผล

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงทิชามณฑ์ เขจรจิตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงธัญรดา ชลวานิช
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงนฤภร รีศรีคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงขวัญชนก นิราศคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงวิชายา บุราณรมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงอุไรรัตน์ พระครอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายนพพร นิคมทัศน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงจุฑามณี จำเยีรกุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายธเนศ คันทะศร
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายจีระพงษ์ พิมหา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายอรรถพล อ่อนท่าลาด
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายจรุพงษ์ แก้วพรหม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายสงกรานต์ ราตรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ก้อนพรหม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๑๗

นางสาวชนิดา บุตรเวียงพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๑๘

นางสาวผกาวดี หีบแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๑๙

นางสาวรัญชญา พิมพ์พะทิตย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๒๐

นางสาวรุ้งนภา ต่วนเครือ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๒๑

นางสาวสุวิมล แปลงแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๒๒

นางสาวพรรณวษา ปนศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๒๓

นายดิลก บ่งนาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๒๔

นายธนวัฒน์ ดีไชโย
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๒๕

นางสาวเจตนา หล้าสุวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๒๖

นางสาวพิมพ์ชนก เอียมเรือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๒๗

นางสาวรติรมย์ ดีดพิมพ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๒๘

นางสาววรรณพา อาจวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๒๙

นางสาวอาทิตยา ประสาทชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๓๐

นายวีรพงษ์ อิสโร

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๓๑

นายเกียรติศักดิ

์

เสนาสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๓๒

นายจองชัย พมพะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๓๓

นายชนะชัย เยาว์แสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๓๔

นายนรินทร์ แจ่มจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๓๕

นายภานุวัฒน์ ภูมิภาค
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๓๖

นางสาวชลธิชา คำหล้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๓๗

นางสาวธนาวดี ดาสี
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๓๘

นางสาวธัญญารัตน์ ทองสนธิ
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๓๙

นางสาวธิดารัตน์ ทองโชติฉัตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๔๐

นายจิรายุ ราชจำศีล
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๔๑

นายฉัตรบดินทร์ ดุลยพิจารณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๔๒

นายธนดล แสงผ่อง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๔๓

นายธวัชชัย มามูล
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๔๔

นายธีรภาพ พวงประดับ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๔๕

นายปฏิภาณ บุญปลัง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๔๖

นางสาวนันทิดา วงษ์ต๊ะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๔๗
นางสาวพลอยวรินทร์

หล้าเรือน

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๔๘

นางสาวธนาภรณ์ นามนนท์
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๔๙

นางสาวไอรดา สุขภูวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๖ / ๒๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๕๐

นางสาวสุวีรยา วงษ์แสน
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๕๑

นางสาวเมสนีย์ ยาวิชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๕๒

นางสาวณัฐสิมา คำสิงหื
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๕๓

นางสาวคณิศร ยะกันทะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๕๔

นางสาวญาศิกรณ์ คำผล

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๕๕

นางสาวพรนันชา ประกายกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๕๖

นางสาวสุรินธร พรมดม

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๕๗

นายปาณัสม์ โชตโชติไชย
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๕๘

นางสาววิไลวรรณ ขอนทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายจรัส ผาสุข ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายจักรพันธ์ แช่มช้อย ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

สนโสก ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายจิรายุทธ วงค์หาญ
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายณัฐพล อ่อนสุวรรณ ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๖๔

นายธนากร ตุ้มเจริญ
๑๖/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายธราดล พลดงนอก ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ทิมวิไลรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชาย .ภูษดิศ เอ้ไธสง
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชาย .วชิระ ยมขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายสุวัฒน์ กอแก้ว
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายเสกสันต์ สาคร
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายอนวัช คำเคน
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายอมรเทพ บัวเอียม

่

๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายวันธัย ปรีชัย ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายอาทิตย์ โพธ์ทอง
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ เกาทอง
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทีรัก

่

๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จะแรบรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงณิชา พันจง ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงดาริณี พุฒทองคำ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงนภัสกร ศรีวงษ์ชัย

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงนภัสสร เพชรเอียม

่

๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงนริศรา พันจง
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงเนตรนภา คำสม
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงปนัดดา แก้วคงคา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๗ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองโคตร
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงพิชญาพร แสงสว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงภควดี เกิดมี
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงศิรินทร์พร ศรีระกิจ
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงสิริญากรณ์ แสนสีมนต์ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงสุชาวดี ฟกทอง ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงสุทธิดา เนืองแก้ว

่

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงสุภัสสร ประสาททอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๙๓
เด็กหญิงอรไทกานต์ อุทัยเรียง

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงอริสา จันทร
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงเอมอร วิชาพา
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายฉัตรชัย อินตรา
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายชิตณรงค์ ติบปญญา

๊

๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายทัศไนย ประทุมทอง
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายนรวิชญ์ จันทงาม
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายพงษ์ภูเดช รินรักษา

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายพระตรรถ แรมวัลย์

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สีหาบุตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายภัทรกร เจริญชลภูมิ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายศักรินทร์ คำมงคล

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายสินธ์ทัย ไชยสมบัติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายสุรชัย ศรีผ่อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงกานดา กองทอง

๒๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงจิรนันท์ สีม่วง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันไธสง

้

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงชญานิศ คนกล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงชลธิชา นิสารัตน์

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประมวล ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงญาณิศา เหมือนทอง ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงณัฐริกา แก้วทับทิม
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงพรรณวษา พานทอง

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงพิชญาภา สันทาลุนัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงพิยดา จันทร์แก้ว
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา ภุมรินทร์
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงฤทัย จันทระ

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๘ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงวรรณิษา รัศมี

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงวรรธาณี ชดพรมราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงวริศรา เทมา

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงสุชัญสินี ศิริชัยนิธิโชติ ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงสุธิสา การสัย
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงสุพิชชา พุ่มพวง
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงเสาวณีย์ สุขขัง

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงอธิชา ทองจรัส
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงอมรพรรรณ น้อยเจริญ

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ มันคง

่

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายจิรวุฒิ นพเก็ง

๑๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายณภัทร พวงสิน
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ โจทะนัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายณัฐวัตร ทนทาน
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายปารเมศ สนโศรก

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายพิทักษ์ เรือนใหญ่
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายยศกร ทองย้อย ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายรัชพล วงศ์คำ
๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายวิทวัส คงโต

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายศุทธวีร์ เพชรนอก ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายสิทธิชัย ปนศิริ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายอนันตชัย จันทา ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สากร

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงณัฐชา ทาศรี
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงณิชาพัชร์ เนืองนิกรณ์

่

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แซ่เตียว
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงประภัสสร สิงครอง

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ หวังกุลกลาง
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงพัชรีย์ สนิทเหลือ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายถิรวัฒน์ ยางหงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายธเนศวร พวงพุ่ม ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายพงศกร ชำนาญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงกนิษฐา ประยูรทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงกรกวี ศรีจันทา
๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีคุณ

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๙ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงชมัยพร จันทรสุวรรณ์ ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงชลธิชา แก่นจักร์ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงปภัสร ศรีพงษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงปยาอร อารีกุล
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา เวชกามา
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงอนันตญา บุญดีรัตน์

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายธนภัทร ปสสาลัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายธนายุทธ ทิพวรรณ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายธวัชชัย ดีรัศมี
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายธีรภัทร ศรีสารคาม ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายธีรภัทร วิทยะโอชะ

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายวรวัส แก้วอ่อง ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายอนันต์ตกูล ตองอ่อน ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงจิรัชยา แซนพิมาย
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงญาดารัตน์ กงตาล

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงพลอยพันธุ์ สมหวัง

๒๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ บุญรอด

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงมณีเนตร หาญคำจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงวริศรา บุญนาดี

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงอรรัมภา ประวัติ
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิง .ไอรดา บุญมีมีชัย
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายโกสิต ปนทอง
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายจตุพร พรหมเพศ

๑๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายณฐวัจน์ ศรีเมือง ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายธนภูมิ ใจภักดี
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายนาวิน ยางทุ่ง

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายพงศ์กร ไชยสิงห์หาญ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายภควัฒน์ จีนใจตรง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ อินทวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงจิราภา ปรีชัย
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงชญาดา แสงประเสริฐ

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงชมพูนุช อ่วมน้อย
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงชุติกานต์ แซ่โก
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงธนพร อาสาคติ ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ สอนหัด

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  
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ชบ ๒๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงแพรวา แจ่มจำรัส

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงสริณญา หมัดประสิทธิ

์

๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงอรอุมา แก้วอำไพร

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายชนะชัย ทินหงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายณัฐพล ยอดสร้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายทินภัทร เพิมทรัพย์

่

๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายนฤสรณ์ บุญยงค์ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายปวีณ ศรีทอง
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายภาณุพงษ์ สินทรัพย์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กชายภูมิภัทร มีดินดำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายรุ่งเพชร ค้าขาย ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กชายศักย์ศรณ์ จันทร์สมปอง
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

เกตุแก้ว
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๐๓

8สรธร แสนกัลยา
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มงคลศิลป

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงธันย์ชนก แย้มยิม

้

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงนภัสสร ดีงาม
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงปรัชญา แสงสิงห์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงมณฑิรา ทองวัน

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ อิมพริง

่ ้

๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงมัททิกา คำไข่
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงศศินันท์ นาคู

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายชุติเดช สายสูง
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายธนพร สร้อยสน
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายนฤเนตร บุตรศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายนันทกรณ์ นมัสการ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายรัตนพล สมบูรณ์
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายเสกฐวุฒิ คุณรัตนเวโรจน์ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงกมลชนก สุภาพงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เสงียมจิตร

่

๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงฐิติมา ประสาททอง ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงณวิภา เฉลิม
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงธัชนันท์ ผาสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่เฮง
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๒๔
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ พิศลืม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๑ / ๒๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงวรัญญา จาดภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงศิริวัฒนา แทนบุญมี ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงอัญชิสา ศรีสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงอารียา แข่งขัน
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิทอง
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กชายปราโมทย์ สีม่วง
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายปยทัศน์ น้อยแสง
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายอดิศร สีม่วง
๑๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงชนาธินาถ โคตรตาแสง
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ เจริญ
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงขนิษฐา ชืนนาเสียว

่

๒๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายดนุพล สุภาพงษ์
๓๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายนันทวัฒน์ แย้มเพชร
๑๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายปยวัฒน์ ทองนิยม ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายพงศธร พุทธากูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กชายภาณุพงศ์ แสงสว่าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายสุรชาติ อุดมศรี
๑๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายราชศักดิ

์

บรรจะโรจน์ ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงเมทิกา ชินภัทรวงศ์
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายชัชวาล สีสรรค์
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายศักดิชัย

์

บุญช่วย
๒๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายอรรถพร ชาวนา
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงมธุรา จำนงค์ผล
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงสุชาวดี หันนำเทียง

่

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงอรัญญา มธุรส

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงอัญชิสา แสงโชติ ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงกัลยาณี พุกอิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงณัฐวดี จิมานัง ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญสาสม
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายธีรเมธ รักษาสุข
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายยุทธนา เมหิ
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายรัชชานนท์ คนใจดี
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงแพรพิไล พลเภา
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงกิติกา ผานาค
๒๑/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายณรงค์กร โสดำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๒ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายปญญกร จิตรปราณี ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ วัยวัฒ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงนุชวรา อุบล
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงพรญานี บุญญา ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงพิยดา สารรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงเมตตา สุขยิม

้

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงวิลดา สายวิชัย ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายธนาคม เชียงพฤกษ์
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงณัฐชา พรมทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายธนภัทร รัตนไมตรีเกียรติ ๑๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ธานีพูน

๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายนรพนธ์ ช่างเรือง ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายพิทักษ์ เนตรดี ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงจันทิมา วงศ์ประยูรศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงรุจิรา มุกโส
๑๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงสุภาพร ดีดพิมพ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ทางชัยภูมิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายยุทธพงศ์ หงสไกร
๒๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๗๘

นายอนันต์ พันธ์ยาง ๔/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายพงษ์เพชร อินทรรักษา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๘๐

นางสาวนรีกานต์ พงษ์ไพบูลย์
๒๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ปญญา ๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงเพ็ญพรรณ มีคุณ
๒๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายศิรชัช เล่ห์เหลียม

่

๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงธิติกานต์ โตนมา
๑๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงศศิธร อำคง
๒๗/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๘๖

นางสาวกานดา จินโจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๘๗

นางสาวจิณณ์ณณํช พุทธประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๘๘

นางสาวนภสร กรกิจโสภณ
๒๕/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๘๙

นางสาวอาทิตฎิญา ภูถูกเงิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๙๐
นายบุญส่ง พาทา

๑๒/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๙๑

นายชัยณรงค์ สาผาย
๒๐/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๙๒

นายรุ่งนิรันดร์ เอกจิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๙๓

นายเกียรติศักดิ

์

สีพราย
๑๐/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๙๔

นางสาวเปรมฤทัย กุ้งทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๓ / ๒๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๙๕

นางสาว .พัชริดา เจริญฤทธิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๙๖

นางสาววันวิสาข์ วงเวียน
๒๙/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๙๗

นางสาวอิศริยา ชอบชืนชม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๙๘

นางสาวกันณิกา ยะหัตตะ
๒๘/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๑๙๙
นางสาวธัญญาลักษณ์

สังกะเพศ
๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๐๐
นางสาวเบญจรัตน์ ทองมี

๒๒/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๐๑
นางสาวพรญาณี เมฆจันทร์

๑๕/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๐๒

นางสาวระพีพัฒน์ เปรมปรีดิ

์

๑/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๐๓

นางสาววรรณวิภา บุญประจักษ์
๒๖/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๐๔

นางสาววิภาพร สิงห์โตทอง
๑๘/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๐๕
นางสาวปภาวี สร้อยชมภู

๒๐/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๐๖

นางสาววรัญญา เวชกามา
๒๗/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๐๗

นางสาววิภาพร ฉิมนาคบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๐๘

นางสาวชลธิชา บุญมี
๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๐๙
นางสาวอมรรัตน์ แก้วเนตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๑๐

นางสาวฐิติวรดา ศิริโภคานนท์
๒๙/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๑๑

นางสาวนภัสวรรณ ทองคำธรรมชาติ ๑๐/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๑๒

นางสาวพาฝน แสงรัศมี
๑๔/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๑๓

นางสาวศศิกรานต์ ขันโพธิน้อย

์

๑๔/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๑๔

นางสาวมนัสวาสดิ

์

ทรรพนันทน์
๒๕/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๑๕

นางสาวชวิศา จุลศิลป
๒๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๑๖

นายไกรสร สร้อยสน
๑๕/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๑๗

นายศุภณัฐ หอมนาน
๑๗/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๑๘

นางสาวชวลา ทองวนิชนพคุณ ๒/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๑๙

นางสาวธันยธร งอกคำ
๒๖/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๒๐

นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีวิเศษ
๑๓/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๒๑

นางสาวทัศนวรรณ ประชุม
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๒๒

นางสาววราภรณ์ แซ่เฮ้ง
๑๐/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๒๓

นางสาวกัลญา ชะมีรัมย์
๒๙/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๒๔

นางสาววรรณนิสา ลานุ้ย
๑๗/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๒๕

นางสาวอรทัย วงค์สาร
๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๒๖

นางสาวธิษณามดี แสงสว่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๒๗

นางสาวญาณินี แสงจันทร์ ๗/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๒๘

นางสาวฐิติยาพร ถอนโพธิ

์

๒๓/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๒๙

นางสาวปริยาพร ถอนโพธิ

์

๒๓/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๔ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๓๐

นางสาวกฤตยา บัวลอย ๕/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๓๑

นางสาวพลอยรินท์ พูลพิพัฒน์
๑๕/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๓๒

นางสาวอาทิตยา นันทวัฒน์ ๗/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๓๓

นางสาวอุไรวรรณ วงค์สาร
๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๓๔
นางสาว .เทียนทิพย์ ต้อนรับ

๒๗/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๓๕

นางสาวสโรชา เหลือหลาย ๘/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๓๖

นางสาวปภิชญา แสงสิงห์
๒๗/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๓๗

นางสาว .ธัญสุดา สีทา ๖/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๓๘

นายยุทธนา แซ่ตัง

้

๑๗/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๓๙

นางสาวสวภาว์ ทองประดิษฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงพรทิพย์ พลอยเพ็ชร

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงสิริพร นนทรักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิรานรัมย์
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ นุ่นไฝ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงจิตตรานุช น้อยจันทร์
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงนันศิณี หมายดี
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงปยวรรณ ขมเล็ก
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายสหรัฐ สุระโส ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามคีรี
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิเชียร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายธนาวุฒิ พรมศรี ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายทินภัทร หมายมัน

่

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายวรภัทร ยุ่นประยงค์ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ บุตรสนม ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ไพเราะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายอัครพนธ์ คุณเอนก
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พุทธรักษา ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายภูริภัคร เทียนทอง
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายธนพล พรหมมินทร์
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายตะวัน ชิตเจริญ
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายณรงค์ชัย หนูงาม

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงจันทิมา จันทนา ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงฐิติมา สอนจำปา
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๖๓ เด็กชายกฤษณะลักษณ์
ปนเจริญ

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงกันธิชา ชูตะมัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายธงชัย คำพร
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายจิรภัทร ไหลไผ่ทอง
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงกัญญาพร ชุมชีวิต

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๖๙
เด็กหญิงณิชาพรรณ นกทรัพย์

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงอรอนงค์ แตงอ่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิทา

์

๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายรัฐนันท์ นกงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายธนพล หมอกเจริญ
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ ยงรัมย์
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงหทัยชนก จันทร
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงมุทิตา ยงรัมย์
๑๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายปรเมศร์ จ้อยเจริญ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายอรรถพล แสงธนานนท์
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงหัทยา ประสาททอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงญดาวรรณ เพ็ชรสูงเนิน
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ นำฟา ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ กลินกุหลาบ

่

๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เชือดี

้

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงพรจรัส สุรินทร์ทอง ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ บุดดา ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงวรพิชชา อุปรีบุญ
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายนพรัตน์ ฉลองประโคน ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายณัฐชนน คณะเขต
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงศศิกานต์ เลียวกุล

่

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงพัชรี เผือกรอด ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงกาญจนา ไหมทอง
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายอาทิตย์ ศิริวรรณ
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายจักรภัทร รุ่งแจ้ง
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงปยะฎา คงสุขกาย
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงยศวิมล อรุณชัยรัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายโยทิน สิมาจารย์
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายธนญชัย รักชืน

่

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เสือแสง ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายณัชพล คูคีรีเขต ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงอาทิติยา บัวผึง

้

๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงณัฐพร แจ่มแจ้ง ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงมัณฑิตา ธรรมสุข

๑๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายวิศรุต คล้ายนาค
๓๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดปราง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายพิชิตชัย เรืองมันคง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายณัฐธนากร แหลมเขาทอง

๒๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงนงนภัส พรมประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กชายบงกช กิติมณีแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กชายธีรภัทร นำฟา
๑๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ แสงสว่าง ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายฐิติพงษ์ พิมพ์ทรัพย์
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงยูงฤดี เพ็ชรทอง
๒๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายฉัตรมงคล สุธรรมพันธ์ ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายทินกร พุ่มจันทร์
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ เครือวรรณ
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายอนุพงษ์ อ่วมสร้อย
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงวรรวศา ทองแก้ว ๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายนพกร พรหมเปยม

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายรัชพล ชินวงษ์
๓๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ นรัฐกิจ
๑๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายจักรพันธ์ ทองแก้ว
๒๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายบริบูรณื บุญน้อย
๓๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายสาธิต นามคีรี
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายธราธร วิชิตโชติ
๒๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายธนกฤต อินทมาพลอย
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีเรือง ๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายณรงค์พร เลิศพัฒนโอฬาร ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แจ่มเสียง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงวันนิภา แซ่ฮ้อ
๒๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๓๐
นางสาวประทุม สุขเพิม

่

๐๔/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๓๑

นายสุรสิทธิ

์

สมสาย
๑๗/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๓๒

นางสุวิมล เหลืองอ่อน ๙/๑๐/๒๕๐๘ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๓๓

นางสาวกาญจนา แก้วไพรำ
๑๔/๗/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๓๔

นางแสงเดือน ลุนภูงา ๒/๙/๒๕๑๒ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายสิษณุ จุกสีดา
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายจักรพงษ์ วะชุม
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงวนิดา ทองมาก
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงปยพร คะมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงขนิษฐา ตีหล้า
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงเสาวรีย์ วงษ์ปุน
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๔๑

นางสาววรญา ธราดลธนกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายณธกร ธนเจริญโกมล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายนราธรณ์ อินธิสาร
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายพนัส จรพินิจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายพิชัยภูษิต บุญเทพ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายภานุวัตร บัวชูก้าน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายวิศรุต สุดสงวน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายศิริชัย บุญคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายสิทธิชัย ใบใหญ่
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายอมรเทพ แย้มไพบูลย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตัสสะสูงเนิน
๒๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงกุลปรียา ขุนทิพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อิมขุนทอง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีเมือง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงชลธิชา จันทะวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงนฤมล บุตรจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงบุษบา จุกสีดา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงเบญญาภา จุกสีดา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงปยธิดา จุกสีดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงพรรษมน บุญเทศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๖๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ มานพ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงมัณฑิตา พรพัฒนานิคม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สร้อยโสม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงวิญาดา วงษ์แก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงสุพิชญา เงินธนโชติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงสุพินญา โคตรชมภู
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงสุภัสสรา วิทยประภารัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายจักรดุลย์ แซ่โง้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายชวัลวิทย์ จุกสีดา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๘ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายเดชาวัต ใหม่มา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายพัฒนกรณ์ จันทนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายพันธกานต์ จูมจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ มานพ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายวรวุฒิ สุกใส
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายศักดิดา

์

ยืนยง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงเขมิกา ทัพเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงจินตนา อุทัยศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ เมียงแก
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงชนาภา มานพ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงพิทยารัตน์ แน่นนัน

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงวยสกร เสงียมจิตร

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ นามคีรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงอรัญญา ลักษมี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายศรพิชัย แพนไธสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๘๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แขวงอินทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงชุติมน หวังสุขใจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงพกาวรรณ บุญรักษา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงพรพรรณ พิมพา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงพิชชานาถ วิเชียร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงโยษิตา ขันทองดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงศิริญญา มลาสินธุ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงอภัสรา ทองมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงอริศรา แก้วทองคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายรัชตะ พิผ่วนนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายวัชรวิทย์ ขุนประจวบ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ระพีกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงสุชาดา แสงเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายกิตติพล เอมเปย
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายพิภัชพร สุขสีดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายมงคล นิลวดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๐๑

นางสาวญาณิศา อุตตสี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๐๒

นางสาวดวงกมล ยุตะกิจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๐๓

นางสาวรัฐฏิกาณ อนันตกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๐๔
นางสาวสุกัญญา หู้กาทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๙ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๒๔๐๕

นายวีรชน เจริญวงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๐๖

นายวีรศักดิ

์

บุญญา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๐๗
นายศิริวัฒน์ เหลืองวิไล

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๐๘

นายอลงกต จันทร์ทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๐๙
นางสาวจิตตราภรณ์ รุ่งโรจน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กชายกุลชาติ อภิปรัชญาชล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายเกียรติภูมิ กิงสันเทียะ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายไกรวิชญ์ สมชิต
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายภัทรพงศ์ บุญเทศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายเมธา แดงเต๊ะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายศุภกร ธนสุขสว่าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายสหรัฐ ใบใหญ่
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายอิทธิพล กึกก้อง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงฉันท์สินี กิตติดุษฎี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงทิพย์วิมล สิวลือ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงธนัชพร อินเทพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงธีรนันท์ นุ่มทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงปนัดดา ฉิมมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงพจมาน หาทรัพย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงพรพรรณ ไหมทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงพสุมดี หาทรัพย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงภวินท์รัตน์ นาทรัพย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงรัชนีกร ผู้เมือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงวัลย์ลดา สุวีระพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชุ่มเมืองปก
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงสรินญา บุญเส็ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๓๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงอติกานต์ สุระอุดร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงอมลรุจี จุนถาวร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงอมิตา สร้อยโสม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงอาภัสรา สิมมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายกฤษดา จุกสีดา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

ช้างภู่
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายณัฐพล ศรีสมัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์ประมวล
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๐ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายเทวลิตร ศรีทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายนันฐเสนธ์ หางลาสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

เมืองธรรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายภาคภูมิ จิระประดิษฐา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายศรายุทธ ตันวัฒนกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายสุริยา ธรรมชิโร
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายอัครพนธ์ ยุ่นประยงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายอัษฎาวุฒิ คำสิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายอานนท์ จันทวงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงหา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงนันฑกรานต์ รอดมา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ ทานะกันท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงปยฉัตร แอมโอด
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๕๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญเทศ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงภัทรพร จารุกฤษฎ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงศศิกานต์ มะหิเดช
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงสุชาดา แสนเพ็ญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูหาญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงสุนิสา หู้กาทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๕๙
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ หนูขจัด

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงอริยา จันทบัตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายกิติพร ถินทวี

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายโจณาธาร คำพัฒน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายชินวัตร ทำเนาว์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายเด่นดนัย อนันต์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายธนพัฒน์ บุญเทศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายธนพัฒน์ นิวัฒชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายนราวิชญ์ นกหงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายนันทวุฒิ ยะหัตตะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายพรรณยุต สาระวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายภูวดล กลัดสมบัติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

คำบุญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๗๒

นายกนกพล ประดิษฐ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๗๓

นายจิรวัฒน์ ดำรงกิจบวร
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายกฤษเพ็ช ดวงเพชรแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๑ / ๒๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายนันทกร หิมวัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ นาห่อม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายภูวดล วงศ์ศรีแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายรชต วิลัยรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายสิทธิพร เรืองศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายอนิรุธ พูลสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ จันน้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงกฤตยาพร ทรายสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงกุลนภา แดงศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงคุณัญญา ปญญาวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงจุฑามาส อินทมาพลอย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงชลิดา บรรจงงาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงชินพัฒน์ ราษฎรนิยม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงณัฐศิริ อยู่เจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงณัฐสุดา แก้วคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงทิพย์ปภา ยังงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ ทรัพย์วิก
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงชัญญานุช ไหมพรหม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงนันทิพัฒน์ ชาวนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงนำฝน สำราญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงปณิตา แก้วล้อม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ อุ่นคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงประภาศรี ใจพรหม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงปนณัชชา ทองสุทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงปยะพร ปรังสุวรรณกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงภัทรียา โปกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงสุจิตรา จารึกสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงหลาวคำ สุขใจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงอติมา โพทีวัด
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายเจริญ อินทร์ภักดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายชัยรัตน์ คงจร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายชาย เปยมสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายเดชาวิช วงศ์ศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายเทวินทร์ ไกรศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๒ / ๒๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายธนพล รัตนวีระชน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายภานุมาศ บุญจีด

๊

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายภูริพัท สักการะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ จันทศูนย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายสุพชัย บุญทูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หอยนิด

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงณัฐนิชา บุญน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงณัฐพร สังฆะหะคุณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงธมนวรรณ พร้อมชนะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงธรณ์ธันย์ ศิวทัศน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงนำฝน ไชยสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงพิชญา คะนองพนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา อุดร
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงมนัญชลี สามารถ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงวรัชยา คำจุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงสุจิตตาพร พิมพสุด
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงอภัสนันท์ แซ่เตียว
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงอมลภา พงษ์เผือน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อัตกะวรพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทมาพลอย
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายวันดี พิมพาวัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายอนุรักษ์ แน่นหนา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่กือ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๓๓

นางสาวกาญจนา แซ่เล่า
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ งามกอ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงชนิตา สิงห์โกเมศ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงฐิติยา ไพรจรัสเดช
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันน้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีดารา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงดวงพร อภิชาติพนากร
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๔๐
นางสาวดาวเรือง แซ่เฮ้อ

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงนำฝน แซ่เล่า
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงปภาวดี แซ่เจียง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงปรียานุช ไพรนฤโลก
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงปวีณา แซ่ม้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๓ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เฮงปญญากุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงพิยะดา กองเกิด
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงมาริษา แซ่จาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แซ่ย่าง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงวิไล แซ่จาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงสุชาวลี แซ่จาง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายกรวิชญ์ ซุ่นสุน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายมนู ปูผ้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายกิตติ นัทธี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายกิตติกวิน อินทมาพลอย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๕๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เอียมผ่อง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงสุภาวดี เกตุตา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงเย็นฤดี สิงห์โตทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงพัชพร เย็นเพ็ชร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายพงษ์เสถียร แจ่มกระจ่าง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๖๐

นางสาวกรองทอง วนาเฉลิมเกียรติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๖๑

นางสาวกานต์วิมล สิงห์นิรามัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงโหย่พอ วนาเฉลิมจิตต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๖๓

นางสาวนวภรณ์ เหล่าทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๖๔

นางสาวศิริพร พฤฒิวรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๖๕

นางสาวสาวิตรี เย็นเพ็ชร
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๖๖

นางสาววุฒิจิรา คูณวัฒนธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๖๗

นายธัญญวิช ทองใบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายนพพล
วัฒนาภิรักษสกล

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายภัทรพล แซ่อึง

๊

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายวงศกร แดงอ่อน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายคุณากร ตะเพียนทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายธนภัทร ช้างเปย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายเจษฎา ตะเพียนทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายอภิเดช ฤทธิศรี

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายปุรเชษฐ์ ศรีคงรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายอัครพงศ์ เข็มเพ็ชร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แถมวิจิตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เผือกนรินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายนัฐพันธ์ พระจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๔ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายรัชชานนท์ เพิมชาติ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ พงศ์สกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายอนุพงศ์ นนท์ธนากร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายศรวิษณุ เหลืองอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายธนภัทร ฝนทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๘๕
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

โชติรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายธนภัทร ชูสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายปยวัฒน์ แซ่เอียบ

๊

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายขันติพงษ์ รัตนวิจิตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายนภดล เมฆมหัศจรรย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ นุไชยรัมย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงสุทัตตา ยงเสมอ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จูบวา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงวันดี ทวีพูน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงพรชิตา มนต์อ่อน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงสุภลักษณ์ สียา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงธนพร เอมเปย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงนิลาวัลย์ บุญเพ็ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงวรัญญา ธรรมศิริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงวนิดา ชูพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงทิพย์วิมล โถแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงภัทติมา สุขวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงอนงค์นาฏ แซ่จาง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงชนน์ชนก จันทร์ประเสริฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงณัฐกัลยา แซ่เล้า
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๐๕

นายพงศธร พุดซะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนากระรอก หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงอริสรา ดอกบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๐๗

นางสาวสุดารัตน์ ทีคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงศิรประภา ศิริขิต
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ชัยเลิศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายธนพนธ์ คชแพทย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงนาตยา พิมพ์เงิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงพรนภา แสวงหา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายชัยพงศ์ ลำจวน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

มงคลศิลป
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงกาญจนา ปานทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายภาณุพงศ์ สุดตา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงชนน์ฤดี โพธิงาม

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงเขมิกา แจ่มใสภักดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงศิริกัลยา คงดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายจิรวัฒน์ อุบลโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ทำเนาว์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงอรวรรณ บุญอินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายกรรณวิทย์ ศิริกาญจน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายสุชาติ แคล้วคลาด
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงอารดา แว่นวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงชนากานต์ โยธา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา หมืนจำนงค์

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เอกกุทัพ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงปริสา ดีเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงสุธาศิณี พูลขำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงอาทิตยา ประวัติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๓๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ หมืนสี

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงอารยา วิบูลย์กุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายศุภกร ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงกุลณัฐ ฤทธิบำรุง

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายธนพงษ์ สุขทรัพย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงจิดาพร โล่ทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายกิติพัฒน์ หอมหวล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงสุวรรณา บุญสวน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายนันทพงศ์ บุญชุ่ม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายกฤษดา พุทธรักษา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายพัทธพล เหลืองอ่อน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายนภดล ดูลกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงนันท์นภัส พวงสิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายภาณุพงษ์ แจ่มจำรัส
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายจิรายุ สุขโชติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ลีละศาสตร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายศักดิชัย

์

หงมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงทิติยา พวงสิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๖ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงสุริษา ธรรมกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๕๑
เด็กชายกมลทรรศน์ เอียมมาตร์

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายธนาธิป ผ่องใส
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงเกวลิน จันทร์ธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงอาทิติยา เจริญสุขมัน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ จำเริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงชลลลิล ซือสัตย์มัติโก

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงโสภิตา โภคทรัพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงจตุพร ใจแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ธัญญวนิช
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงอุไรรัตน์ เหนียวแน่น

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงจิรารัตน์ อัตโน
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายบัณฑูร มณีศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายศราวุฒิ ทองดีเจริญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ปานทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายพิเชฐ ธาราดล
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายวีระชิต สุวรรณไตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงปยมาศ บุญเกิด
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายเกชา ผสมทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายกิติพงษ์ หอมหวล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กชายธีรภัทร์ วิริยะวนิช
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๗๑
เด็กหญิงประกายดาว หนูเข็ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายณฤพล เพ็งหงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายภาณุพงษ์ โพธิน้อย

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงจิรภัทร์ โพธิเมือง

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงปณิตา ดาเก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงนันทิดา สุขสอาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงสิราวรรณ สิงห์ทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงกุณธิดา กติกา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงธิติกาญจน์ กรวยทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายธนทรัพย์ วงศ์หล้าประสพ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงอริสรา อยู่เย็น
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายสหรัฐ จันทร์กระจ่าง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายอนวัฒน์ พลาดสำโรง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๗ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงปยธิดา เจือจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงสุทธิดา ชินทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายศุภสิน สุขสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายสหรัฐ โพธิศรีสม

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายจตุพร รอดนุช
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายบัลลังก์ แสงนวล
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายชัยนันท์ ชัยรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายชนม์วริศ แสงนวล
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายกฤษฎา ชนางวัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายพลวัต อ่อนละมูล
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายถิรวุฒิ ศรีสอาด
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายเอกสยาม แจ่มใส
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายกันติทัต โฉมรุ่ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายคมกริช อาจคำไพร
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายมนัสชัย ลีจ้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงสุพรรษา ทองมา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงอัศนี ดีราชรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงพรนภัส เหลียมเพ็ง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงนำพลอย แดงใส

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงธิดาพร ประดิษฐ์วงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงอรวรรณ สุภาวกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ทาริยะหนัก
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงมนัสวีณ์ พ่วงคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงปวีณา พงษ์ทวี
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงราตรี ราศรีจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงภควดี ปนปา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เทพรังสิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงกฤษฤทัย ทหารไทย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงปยนุช สุวรรณชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ สิมหงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุรพา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงมลธิดา หงส์ประเสริฐ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงภัสสร ตำมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงเกศินี นักเคน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๑๙

นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๘ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายชัยพร คนชม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายศิริโชค เอกสอน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงกชกร สุขเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงมุทิตา ชามะริก
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงวัชรากร สินสมุทร
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา วิเชียร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงเบญธิดา เรืองศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงนำทิพย์ รุจิวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงสุนิสา อุมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ เครือขันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงธัญวรัตม์ พยุงวงศ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

เกิดนิมิตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายอรรถพล มาดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

เอียมประโคน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา ถาวร
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คงกีดกัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงอรสา ทรงศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงนัชชา อุมา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายทิชานนท์
สุริยะสุขประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายธรรมสรณ์ สมคิดเสมอ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กชายภูวดล อาจภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายวรวุฒิ ฉลาดสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายอนันทวัฒน์ ปานุเวช
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายอนุภัทร พูนสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงจิตรพร อุ่นเสน่หา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงนัทนิชา รักสงวน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงนุสรา คำพินิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงพรพิมล ลิมพิมล

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงพรรมษา ศรีสมบูรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ เตชะมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงวีรวรรณ โพธิทอง

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงอนัญพร บุญตา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายภิมเดช มะเกะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

ถินนอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายศราวุฒิ ทองกำเหนิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายภูธเนศ เซาะวิเศษ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายณัฐพงศ์ เครืองาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายธีรพัฒน์ อ่อนสุวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงภาวินี ไหวพริบ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงสิริวิมล คงเจริญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายภัทรธร อุทาสา
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๖๑

นางสาวสิริวิมล ศิริสุทโท
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๖๒

นายขัตติย กุลประยงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๖๓

นายธีรภัทร โมหิรัญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๖๔

นายนนธวัช ดาศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๖๕

นายนพจร อุทกัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๖๖

นายพงษ์ชัย ระเบียบ
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๖๗

นายอภินันทร์ อุทกัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๖๘

นางสาวจิตตา ศรีกระชา
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๖๙

นางสาวธิดาเทพ ศิริศักดา
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๗๐

นางสาวธิดารัตน์ อาจประจักร
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๗๑

นางสาวรจนา นิราราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๗๒

นางสาววรรณวิมล เปรมปรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๗๓

นางสาววราพร เจริญจิตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๗๔

นางสาวภาสินี พิมพ์ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๗๕

นางสาวสุริษา ตะเภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๗๖

นายสุภกิณห์ สนิทใจ
๒๗/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๗๗

นายธนาวุฒิ อิสเสงียม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๗๘

นางสาวจันทิตา จำปาพู่
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๗๙

นางสาวพรพรรณ แสงพลอย
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๘๐

นายพงศกร อินทร์มี
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๘๑

นางสาวอรัญญา เลิศกิจเจริญผล
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๘๒

นางสาวณัชชา พรหมมินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ ปล้องงูเหลือม
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงพัชรี ระยับศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงพันฑิภา เหลืองอ่อน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงณัชชา มาลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขยามยนต์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงพรผกา อู๋อ่อน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายธนดล เหลืองอรุณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๐ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ส้มหอม

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงรัชนีกร โปกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงอชิรญา จงดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงเกตุสนีย์ อินเต้
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทวงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พานทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายนทวรรษ เรณูศิลป
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงปยะพร พุทธรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ มะลิวัลย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงกาญจนา วรรณรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงกนกพร ทีแพง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงนลินทิพย์ ชะรุมรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายฉัตริน ประมงคล
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

เพ็ชรไพบูลย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กชายเอกพจน์ ศิลปประเสริฐ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายคุณาธิป อยู่ดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายปุณยวีย์ ทองมี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายมิตรภาพ บุตรโคตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายศักดิชัย

์

บัณฑิตจีน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงนภคษอร
พิพัฒน์พรหมาคุณ ๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงอริสรา บุญทศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ เฉยสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงณัฐดา พระจันทร์ศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ตรีแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ ไม้แพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงนันทัชพร แซ่อึง

๊

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายเทพฤทธิ

์

ใจดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายธวัชชัย ก้านอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงปภาสรณ์ ศรีนุกูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายพิธาน เชิญกลาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายวัชรภูมิ วงษ์แก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ กันภัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายเจษฎา ทองปลิว
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายณัฐนันท์ จิตสมาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายวันเอก ธรรมกรบัญญัติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๑ / ๒๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายภาคิมทร์ เลิศวิลัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายสิรดนัย บุญทา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงรสริน แสงสง่า
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ล้อเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายอมรเทพ มโนรังสีมรกต
๒๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายอโนทัย พรงาม
๑๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายธีรนาท มีแก้ว
๒๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงสุจตรี สิงห์กัน ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญตา
๑๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงอฑิตยา นิยม
๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายนเนทร แท่นคำ
๑๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายชนินทร ประมงคล
๒๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายภานุวัฒน์ โกสน
๒๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงรัตน์เกล้า บุญเสริม ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงสุมิตรา ทองแพง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงนัทชา สุทนต์
๑๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายพงศ์พัทธ์ จันทรเติบ
๒๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงพรรณธร ประทุมรัตน์ ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงบงกช ประทุมรัตน์ ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงอรวรรณ มลประเสริฐ
๑๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงพัชรภรณ์ จุ่นละอุ่น
๒๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงสุภาวดี จุ่นละอุ่น
๒๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ นกงาม
๑๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงปวีณา ปาสาบุตร
๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายธีรภัทร์ ทองเพ็ง
๒๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงปยมาศ แซ่เฮียะ

๊

๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายพรชัย สร้อยโสม
๑๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงปทมาภรณ์ วงศ์ละคร
๒๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธารณะ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงสิรินญา จันน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงกนกนิภา สนธิกรณ์
๒๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๕๖
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ชอบใจ ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงกิติรัตน์ อิมมียศ

่

๓๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงวาริพินทร์ สนสร้อย ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ยงเสมอ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๒ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กชายศราวุฒิ แสงสง่า
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แซ่ตัน

๊

๑๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงฐิติวัฒน์ กองอังกาบ
๑๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายสิทธิโชค บุญรี ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงโยพิตา พละมา
๑๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงสายชล ปญญาวงค์สว่าง ๒๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงชนิภา ไชยวะรีย์
๓๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงกัญญณัท ประยูรรัตน์
๑๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายถิรวุฒิ ทรัพย์เปรมกิจ
๒๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายศรายุทธ คำโท
๓๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ เกียงมี ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายญาณวุฒิ ผุดผ่อง ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายไพสิฐ เทบำรุง
๒๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงรอยมี

่

รักดี ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงรัตนากร หงษธนรัตน์
๑๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๗๕
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ นิมอนงค์

่

๒๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๗๖
เด็กชายเศรษฐกานต์ ลือกิตินันท์ ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงสุจิรา บัณฑิตจีน
๑๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายวิทยา ต่างดอน ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงรินลดา โปกุล ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงรัตนาวดี อัศวิริยธิปติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ใจดี ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงชนัญชิดา มะโนวงศ์ ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายนัฐษฎาวุฒิ ฤทธิกระโทก

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงสุชาดา มีลา
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายสิขรินทร์ บัวกล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงสิรินดา บุญทา
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงไพลิน สินนอก
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๘๘

นายณรงค์ฤทธิ

์

กระโพธิ

์

๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงนฤมล ตุพิลา
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายเจษฎา วาจายิม

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงธัญสุดา ทองภาพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงกมลชนก นพพันธ์ศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงดวงทิพย์ จารัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงวทันยา สายทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงสาวิตรี จันทะคัด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงสิริกร แสนแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงพิมตะวัน ไชยเสน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา หอมจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงสุดาวัลย์ เลือดหงษ์สา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงอาภากร สำเร็จ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงชลิตา บุญมา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ สีลาโล้
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

สายทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายสุเทพ แดงทับ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๐๕
นายมงคล -

๓๐/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงวิชุดา กิมกวางทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงพิรญาณ์ พรมสนาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงจิราพร บุญญา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงปริดา มะณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงกาญจนา วิเชียรพงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงนริศรา ธาราสันติสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงดารินญา คำเสียง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงจุฑาพร เสือขาว
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทเขต
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายกิตติวัฒน์ วัลลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๑๖

นางสาวจุฑาลักษ์ เจริญวงษ์
๒๘/๕/๒๕๐๗

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๑๗

นางวัลลี เลิศลำ
๑๗/๒/๒๕๑๑

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๑๘

นางนิสา ยิงยง

่

๑๐/๕/๒๔๙๖
กศน.อำเภอบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๑๙

นายชิต น้อยประเสริฐ
๒๑/๔/๒๕๑๓

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๒๐

นายสมรัฐ พิพัฒนสัจจา ๙/๑/๒๕๑๓ กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๒๑

นางสาวกวินทิพย์ ชัยศรี
๒๓/๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๒๒

นายชุติเดช ผลาหาญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๒๓

นายธนกฤต ศรจันทร์
๒๓/๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๒๔

นางสาวนัทธวรรณ บริโภค
๑๒/๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๒๕

นายโกเมน บุญคำ
๑๗/๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๒๖

นายณัฐนนท์ สกุลหอม
๒๗/๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๒๗

นางสาวชนิดา มิตรสมร
๑๓/๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๒๘

นายบุรเศรษฐ์ กุลธนไชยวัฒน์
๒/๑๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๒๙

นายเชาวฤทธิ

์

มณีสร้อย
๑๔/๓/๒๕๒๙

กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๔ / ๒๑๐
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๓๐

นางสาวกานดา ใจเย็น ๒๘/๔/๒๕๐๐ กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๓๑

นางนำค้าง เหลืองอ่อน ๑/๑/๒๔๘๘ กศน.อำเภอบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายศุภกรณ์ สีเขียว
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศิริพล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงสุชัญญา ชลวานิช
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สุณาวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายภูชิสส์ ดวงดาว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ กาสีสูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงรติรัตน์ พาพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อิธิพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายภพธร จันทร์เทวี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ก๊กเครือ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงวัชราวลี คำมี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายเสกข์ พาพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงสุชานาถ พงษ์เถือน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงณกัญญา เลียงจันทร์

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงนภาพร อุดร
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายปยพงษ์ ลิมฮกเซ่ง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายนิวัฒน์ชัย พุมมา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงชนิดาภา สิงห์สำราญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงอริสรา เอียมสะอาด

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงสายชล โยยรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายยศวัฒน์ ศรีวงษ์ชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองพิมาย
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายธนาวุฒิ สระเกตุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายกิตตินันท์ มะณี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงภัทรภร อ้นสุวรรณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงมินตรา สร้อยเพชร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงกิตติยา ศรีบูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงอรุณี องอาจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วลับ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

มีประโคน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๖๒
เด็กชายนนนราวิชญ์ สารมะโน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายณชัชพล เจริญยิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายนครินทร์ สาคร
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๕ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงเพชรไพลิน สุระนิตย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เหลืองอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายปณณทัต อาจคำไพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายทศวรรษ มุขมนตรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงสุรีมนต์ ฐิติพรสุรัศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงวารุณี กองขุนทด
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายกวี เกโส
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๗๒

นายไกรวิชญ์ พิทพ์สุวรรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๗๓

นายปฐวิชญ์ เลิศศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๗๔

นางสาวปทยา จงแสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๗๕

นางสุมณฑา ทองปน
๒๓/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๗๖

นางสาวประภาสิน แสงดาว
๑๔/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๗๗

นางสาวรุ่งอรุณ คงปลืม

้

๒๖/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๗๘

นายประภาศ เลียงรัก

้

๑๐/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๗๙

นายศรายุทธ สาลีโภชน์
๑๐/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๘๐

นางวนัชญา พรมโชติ
๑๗/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๘๑

นางสาวกฤษณา ชัยบุรม
๐๒/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๘๒

นางสาวปริชาติ สืบทอง

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๘๓

นางสาววิจิตรา ทาจิตร
๒๘/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๘๔

นางสาวปรานี ธรรมธรานนท์
๐๓/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๘๕

นางณัฐวลัญช์ ทองโชติฉัตร
๐๓/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๘๖

นายพันดวง ประกอบแสง
๐๙/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๘๗

นางสาวนฤมล อุดมเดช

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๘๘

นางสาววนิดา คงมัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๓๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๘๙

นางสาวจินตนา อาวรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๙๐

นางสาวกัลญชุฎา ยิมแย้ม

้

๑๐/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๙๑

นางสาวธนกร มหัทะนะกุลชัย
๐๘/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๙๒

นางสาวนิภาวรรณ โพธิศักดิสกุล

์

๒๔/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๙๓

นายเอกชัย ถนอมเล็ก
๑๙/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๙๔

นายพงศกร นาคเกิด
๒๕/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๙๕

นางสาวอรชุมา มีแสง
๑๘/๙/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายธนายุต เผ่าสกุลทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงวรินทร์พร พิมพัด
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงอภิญญา คำจันลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายวีระยุทธ ดำริเลิศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงนนท์นภา ทวีจิตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ ลอยพิมาย

๒๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงธนภรณ์ สถิตย์บัลลังค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายสรายุทธ บุญเชิด

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงบัวสวรรค์ แดงสุวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายรัชพล ศรีขวัญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายศุภวิชญ์ แต้มวงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายวรวุฒิ ถาวรเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายธาดา เขตจิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายไพศาล มากหุ่น

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงธวัลหทัย ทองพา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๑๑

นางพัชรินทร์ ศรีคชินทร์
๒๐/๐๒/๒๕๐๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๑๒
นางสาวรัตน์สุวรรณ ยอดพรหม

๐๑/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๑๓

นางแพรใจ หีบทอง
๑๗/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๑๔
นางสาวนุชจรี แก้วภา

๐๔/๐๒/๒๕๒๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๑๕

นายภิญญา รัตนวรชาติ
๐๔/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๑๖

นายธรรมนูญ พลแสน
๒๙/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๑๗

นางสาวนุชนภางค์ ลิมภักดี

้

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๑๘
นายอนุชิต สงวนหงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๑๙

นายวัชรพงษ์ ผุยหัวโทน
๒๓/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๒๐
นางวีรญา ช้างสาร

๒๒/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๒๑

นางสาววัชรี เทศพุ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๒๒
นางสาวพรพิมล ปะสิงชอบ

่

๑๓/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๒๓

นายจักรพงศ์ สร้างสวน
๑๐/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๒๔

นายฐากูร ทัศมาลี
๐๔/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๒๕

นางสาวธารารัตน์ รองทอง
๐๒/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๒๖
นางสาวสังวาล สระกระโทก

๑๘/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๒๗

นางสาวสุชาดา แข่งขัน
๒๘/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๒๘

นางสาววรรณภา พละหาญ
๑๒/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๒๙

นางสาวสมฤดี โพธิอนันต์

์

๐๒/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๓๐
นายธนากร จงรวมกลาง

๒๗/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๓๑

นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๓๒

นางสาวศิริพร คำชมภู

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๓๓

นางสาวนัทวรรณ สืบสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๓๔
นางสาวอมรรัตน์ อินทร์ใหญ่

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๓๕

นายจิรพัฒน์ กรุงเจริญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๓๖

นางสาวปภัสรา สุโขพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๓๗
นายพงษ์พรรณ บัวคลี

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๓๘

นายวชิระ สีหนองดุม
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายฐิติพล ศรีธรรม
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายพชร สว่างภพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงปรียนุช แสนอ้วน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายภูผา คุณนาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กหญิงอารยา วงษ์แก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กหญิงชนมน เนตรวิเชียร
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายสรวิชญ์ ก่อวิริยะกิจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงพันพัสสา เลิศคุณานุกลู

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แซ่ฉัว

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายมังกรเทพ สิงหจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายรัชพล ศรีสุรักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายพัทธดนย์ นิยมทรัพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กชายสุริยา อุทัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กหญิงชุติมณฑน์ วงศ์ทิพยรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงสายชล แก้วดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงชลธิชา พันธุ์แพง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ต้นคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงปานวาด พลอยศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงสุนิสา สมผล

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กชายกฤษนัย ธรรมรักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงญาดา ดอกลัดดา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงศิลาเงิน อัมพาไพ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงธิดาภรณ์ เรืองกิจการ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายอำพล กลินเจริญ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๖๓

นางสาวปุณยวีร์ ชัยสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๖๔

นางทรรศสม เพชรชมทรัพย์
๐๗/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๖๕
นางสาวสุดารัตน์ หาได้

๒๓/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๖๖

นางสาวปยนาถ อินทร์เจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กชายคณานนต์ ขาวหนู
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ พันทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายพลพล อินทรโชติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๘ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายสัณหภาส โปยทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กชายศุภกิจ ศุภกา
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงอาทิตยา ไพศาลธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ ธรรมดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงณัฐวดี มันดี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายสุพศิน พุดชวา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงรัตติกาล เอือเฟอ

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงสุวรรณี หอมระรืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายวีรภัทร ขอสีกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กหญิงธนนันท์ พิทักษ์วงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายปกรณ์ อวบสันเทียะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงชะนิตา เดือนแจ้งรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงนลพรรณ มิงขวัญ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กชายอนิวัฒน์ รอดคลองตัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงชลธิชา พลเภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก่นแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงอรทัย ปนรัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๘๗

นายสมชาย จันทร์แจ่ม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายจม เปาะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายปริวัตร ดวงขันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

แสงอุทัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กหญิงสุภาวิณี ชาลีนะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายกิจชัย สมรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กหญิงสุภาวดี ชำนาญกิจ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายนที เพียรปรุใหญ่
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายธนโชติ จำบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงปยนุช สืบพันธ์โพธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงสุณีรัตน์ เลาเลิศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กหญิงธีรนาฎ แสนจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กหญิงทิพย์เกสร แสงทับทิม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงอภิษฎา บรรลือทรัพย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ธานีรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงกชกร แสงอุทัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงหนู เปา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กชายจักรี ไชยเทพ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายศักรินทร์ ไพรหงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายอโนทัย ชลวานิช

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายเดชาธร เนาวรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กชายพีรวิชญ์ มีทา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กชายวีระชัย มีมานะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายคมกฤษณ์ บุญรอด
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายทวีทรัพย์ จินตริน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายตรัยรัตน์ วงศ์ศรีแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายศุภกิจ รินรักษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายทิพกร -

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายเจษฎากร จำปหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายวิษณุกรณ์ ชะนะทะเล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปตตา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงฐิติชญา กำลัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงบุญยาพร สุขเกษม
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงจิรภัทร์ สง่างาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ธนาทองแสงวิไล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงพิมพนา ทรายสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงนภาพร ฝางริด
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงรติรัตน์ บุญดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงสรุตา น้อยศรีดา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงพรทิพา พร้อมจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงสกุลรัตน์ จุลวิเชียร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงณัชชา พัฒนโสภณวดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงกันยารัตน์ เคนขาว
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงวาสนา ขยิม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๓๒

นายพิทนคร หวานหอม
๐๑/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๓๓

นางสาวนลินทิพย์ แห้งสมบูรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๓๔

นายรณกร บุญเจือ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๓๕

นางสาวนุธิตา อบอุ่น
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๓๖

นายพงษ์วุฒิ ขันอาสา
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๓๗

นายชนะพล แผ่นทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๓๘

นายภาคิน แกมรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๓๙

นายภคิน แสนสีดา
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๐ / ๒๑๐

้
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ชบ ๒๔๕๙/๓๑๔๐

นางสาวศสิกานร์ ขจรศักดิบำเพ็ญ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๔๑

นายกิตติภัค คำราช
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๔๒

นางสาวนันทวัน เจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๔๓

นางสาวอินทิรา ชุติมณีกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงสมัชญา ยาศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงอรปรียา พูนจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงเพ็ชรมณี พวงเอม
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงปยรัตน์ เจริญสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ คุณล้าน
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงทองธิดา คำบุบผา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายอภิลาภ ถินทองหลาง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงชุติมา อินทร์ปอ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงสุภัชชา สอนนอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงชลิตา แก้วมณี
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายภาวัต มังคัง

่ ่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงอรอุมา ศรีพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ กลินจันทร์

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงสุจารี ไกรชิโนรส
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงวรรณพร สมมุติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ งามลำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงมณธิรา กองสี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงพกาวรรณ แก่นน้อย
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายธิติ ดวงประเสริฐ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายมาโนช บุญทัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงเมธาวดี ดีกล้า
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงกฤษณา สารสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๖๖

นางสาววันวิสา บุตรน้อม
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๖๗

นายวสันต์ สัญญอาจ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายระวี -
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายธีรภัทร ปนเนตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายพิทวัส ด้วงสุวรรณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายขวัญชัย เกรียงไกรเดช
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงพาขวัญ ภู่แก้วเผือก
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายก้องภพ ยอดพรหม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงฐิติพร อนันตวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๗๕
เด็กหญิงบุญญารัตน์ แก้วประเสริฐ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงวิภาวี ฉายพุดซา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายรชต แซ่ตัน

๊

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายณัฐพร หาญกล้า
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขสม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ชูทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงกันติชา ลำดวน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายวิศรุต รักษาศีล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงเบญจมาศ แย้มประโคน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงภาวิตา มีจินดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงอภิสรา อินทะโส
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายศุภชีพ ฉุยฉาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ เนาไธสงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงศศิธร ศรีสุนทรนาค

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงพรนภา สุขเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กหญิงมนทิรา จันทร์อร่าม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงธัญชนก จิรเมธาวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงสุภัทศร ศรีอ่อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงพรวลัย ศรีสนัน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงชลธิชา แกมรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายวีร์ษรุต ชาวอบทม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายณภัทร เกรียงไกรเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายสินธนา สุวรรณโคตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงนภัสสร ชืนชม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงปาลิดา วังหอม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงพรนิภา โยภาภักดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงลภัทรดา ถนอมญาติ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงชนิตรา กลสันต์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กชายภัทรพล เถระสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงณัฐกมล ใบไม้
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงชลิตา พัฒนะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงมินตรา ฉัตรเงิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงธัญธิดา สมคิด
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กชายพีรวิชญ์ ภักดิบดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายวาทิกุล บุญเหลา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กหญิงนำทิพย์ ทรัพย์เทียนทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายธนกฤต หนูอิม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายภาสวิชญ์ ภักดิบดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายภาสวุฒิ ภักดิบดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงอภิชญา จำปาคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายวีรภัทร เหล่าทรัพย์ดำรง
๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงปยาภัสร์ ธงชัยชยากร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงพัชรณิธน์ ฉัตรเจริญพร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงอรชพร สุปนตา ๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๑๙
เด็กหญิงวณัฏฐนันท์ ภักดีงาม

๒๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กชายณัฐธัญ แสงสุก

๒๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายเตชาภณ น้าเจริญ ๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายธนสิน สมที
๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายนราวิชญ์ ผการัตน์
๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายปรเมศร์ เอียมละออง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายปวริศ บุระณะ ๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายวิชยุตม์ ย่องตีบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงจิดาภา พรกระแส
๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงเจติยา
พรหมบรรดาโชค ๑๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงณิชกมล พิทักษ์วารินทร์
๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงดุจตะวัน บุราณ
๒๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงปุญญาภา ผสมทรัพย์
๑๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๓๒
เด็กหญิงพศิญญาภาส์

บุญถาวรสกุล ๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงพิริยา ศิริดำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงวริศรา ดำแดง
๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๓๕
เด็กหญิงวันไอยอาทิ

์

วรนาม
๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงมาตาชนก ศรีดาวเรือง
๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายกิตติธัช โสมารคพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายญาณาธิป สตางค์ธนาคม
๑๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายธงทอง บางกุ้ง
๑๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายธนัชพัฒน์ สงวนพงศ์

๑๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ บานเย็น
๑๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายศุภกร รัตนา
๑๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายสหวิชญ์ สอนเต็ม
๒๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดกุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงครีมา ใหม่วงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายพรเทพ แขวงรักษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายพัชรพล แสงทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงจันจิรา บัวผัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงภัทรมน คำฤาชา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายธวัชชัย พงษ์พันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายธนชัย แซ้ซือ

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายนรเศรษฐ์ อยู่จุ้ย
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงมณิสรา ปุริทัศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายปรีเปรม ขวัญอ่อน
๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงปยวรรณ ลีรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงชลธิชา บุญมี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๕๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ดวงสมร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงชลธิชา วงศ์เพชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายปยะพงษ์ ทองธรรมชาติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายศิลราม พวงพิมาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงกรวรรณ ตังชัยธรรม

้

๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ประจุคมน์ผล ๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงณัฐนรี สุวรรณประสิทธิ

์

๑๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงณิชนันทน์ เนืองจำนงค์

่

๑๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงทันจิรา บุตรศรี
๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงธมลวรรณ นาคบำรุง
๒๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยศโชติ
๑๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงนวพร กุสสลานุภาพ ๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงวริศรา ลายประดิษฐ์
๑๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงวริษฐา พึงฉำ

่

๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงสวิชญา เสาวนา
๒๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงญาณิศา เชือนพรัตน์

้

๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปราบพาลา
๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงพรกมล ปกครอง
๑๐/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๗๔

นางสาวจีราพรรณ สุ่มมาตย์ ๒/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๗๕

นางสาวปรียาภรณ์ แก้วทวี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงวรินทร พิมสอน ๙/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๗๗

นางสาวศศิภรณ์ แปนปลัด
๒๙/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๗๘

นางสาวอภิชญา สุขส่ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๗๙

นายชัชชน พิชญ์ชัญญภัค
๒๕/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๔ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๘๐

นายภูวเมศฐ์ เศรษฐ์ปณฐกุล
๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๘๑

นางสาวกัลยาณี ถาวรวงษ์
๑๙/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๘๒

นางสาวโบนัส แสนสุขเหลือ
๒๐/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๘๓

นางสาววราณี แก้วภูทอง
๓๑/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๘๔

นางสาวศุภากร อันผาสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๘๕

นางสาวสุธินี อ่อนอ่วม
๒๐/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๘๖

นางสาวทัชชกร ประสิทธิเดชา

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๘๗

นางสาววราภา ตุ้มภู่
๓๐/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๘๘

นางสาวศุภิสรา ธรรมมะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๘๙

นางสาวอาณยา แซ่เอีย ๔/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๙๐
นางสาวจิดาภา บุญอุ้ม

๒๒/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๙๑

นางสาวปณยาพัชร รักษ์เมือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายกานตพงศ์ เทพกุญชร
๓๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายณธีพัฒน์ กิตติสารพงษ์ ๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายณัฐพัชร์ บัวทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายธนวิชญ์ อยู่เย็น
๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายธิชานนท์ เขมวิรัตน์ ๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายปญญารัตน์ พนมไพรรัตน์
๒๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายผ่านฟา เลาหสินนุรักษ์
๑๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายพีรณัฐ รัตตานนท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายอกฤษณ์ ชุดเจือจีน ๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กชายอเนชา อติโลน์ปญญา
๑๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงกุลสตรี คงเนตร

๒๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กหญิงจิรภิญญา เปนทุน
๑๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กหญิงฑิตฐิตา ชนินทรานันท์ ๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงนนทเนตร จันทร์ทับ
๑๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงนภิศประภา ศุภวิริยกุล ๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงภัคจิรา หนูฤทธิ

์

๒๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กหญิงรุจจิรา คุณาสิทธิ

์

๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงสิริยากร พัฒนศักดิสิริ

์

๑๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงสุนันทินี วนิชย์ถนอม

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายกฤตภาษ ราชบูรณะ
๑๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายฤโชพล คงวิวัฒนากุล
๒๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายณัฐชนันท์ แต้มทอง
๒๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายถิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน
๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๕ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายนนทพัทธ์ รองเดช
๓๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายปยเชษฐ์ พงศ์สันติชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายศุภณัฐ สมบูรณ์ธนกิจ
๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายศุภฤกษ์ คงกิติมานนท์ ๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายอนุชา ฉัตรสิริกุลชัย
๑๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กชายปวรุฒม์ แจ่มจำรูญ
๑๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อัชฌายะสุนทร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงนิติยา ไตรราช
๑๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงปณิณฌญา ขจรศักดิวรกุล

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงปนัดดา เกตุกะพงษ์ ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองเขิน วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายธนภัทร์ อำไพสกุลชาติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเขิน วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงกฤตยา อาริยวัฒน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเขิน วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงวรรณิดา ผ่องใส
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเขิน วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายเอกลักษณ์ สมแสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเขิน วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงศิรประภา วงค์จำปา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเขิน วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงโชติรส ทองมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเขิน วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงอริชา ปฏทันโต
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเขิน วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายธนะพล ปองคำเรือ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเขิน วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงอรปรียา มัควิล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเขิน วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายกมลเทพ แสงอรุณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายไกรสร ดอกไม้ไหว
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายเจษฎากร เอือเฟอ

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทับไทยดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายธีรภัทร โพธิศรี

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายนภัสกร ทองสุข
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายนราธร บุญมาศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายปองพล ภูมิอ่อน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายภาคภูมิ ศรีหานนท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันทะกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ นวลจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์สวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงไข่ดาว วงขจร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงจิรวรรณ อุทุมพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงจิราภา เอียมฉาย

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๔๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อินทิสอน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๖ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงชุติมา ปนทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงธัญชนก มงคลศิลป
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงนภารัตน์ หล่อทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงบุณยานุช สุขสกล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงพรณิภา เหลาวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงพรไพริน หวานอารมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงพัชรพร ลีลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงภัทรดา เล็กประยูร
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงภัทรวดี นาหนองค้า
๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงยุพา ผาสุก

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงสวรรยา บุญรอด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยงาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงสุริตา สิงห์ธนะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ สืบสงัด
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุดาชม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายธนากร คูณศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายธราธร บำรุงนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายพชร กาศลังกา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ อินจ้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายพุทธิพงษ์ พันธุ์อินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณสอน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงเจนวราพร งามภูเขียว
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงฑิติยา ศักดิสิงห์

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ลีสินลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงดาวรี จันบุปผา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงทิพย์วรรณ์ นวลจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงธนัชพร มากมูล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงนิติพร บุตรสีมาตย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นวลจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงวรดา ดลประสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงวรรณวิสา บุญโกย

๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงวิมลสิริ วงษ์รินยอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงอารียา ทองใส
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายจตุรงค์ คล้ายเพ็ชร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายจิรภัทร สารขันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์อำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายธิติชานนท์ หนูฟุน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายธิตินันท์ คงกะพัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายนันทภพ พรมณี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายนราธิป แก้วทาสี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กชายปทเมศย์ มุสิทธิมณี

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายมนตรี พรแขก
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายรฐนนท์ อินสอน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายวราวุธ สุวรรณปา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายสุติพงษ์ สายโรจน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายสุวิชา ไลนัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายเสกสรร สายโรจน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายอนันต์ ภูดอนนาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายอานนท์ ตามบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายอลงกรณ์ คะศรีทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สัญจรดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงพิยดา อาศัยนา
๓๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กหญิงวรัญญา กาเผือก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงสัณฐิตา โทบุตรดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงสิริธร ปานคะเชนทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงสุทัตตา ขวัญเมือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงสุตาภัทร เหงาพรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายกฤษดา ขนันแข็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายโชควัฒนา ศักดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายเดชพล โภคสุทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายทิวากร นัสฐาน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ ยุงรัมย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายธนาธิป โชพลกรัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายธีรภัทร ศรีนามโหน่ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายนิธิศ ดาศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายปาราเมศ ยิงนอก

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายวัชรากร ผันพรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายวิทวัส จันทาดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายวิศรุต ทองประสาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายศรุต บุตรโคตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๘ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ฤกษ์อรุณรุ่ง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กชายศุภกร หีบแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายสุภกิณห์ อ่อนแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายอรรถพล หนไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงกัลยากร แซ่เตียว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงกุลชา เฉลยฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ศรีนรคุต
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงณิชาพัชร คำสมหมาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงเดือนสิบ พิเนตรเสถียร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงปณิตา สุภาพ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงปยะพร กันตุ่ม

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงพฤกษา ชืนสา

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงภัทรพร วันปน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงวริยา จุลเสวก
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงศศิธร สุริวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงสุรนาถ ฝายคำวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญเชิญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงอภิสรา ยงหวาน
๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงอรอนงค์ สาทิพจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายชินดนัย พวงคุ้ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กชายชวิศ จันลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ละอองทรง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงกนกทิพย์ ดวงลิวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงกัลยา ยะมะนนท์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงจริยา ม่วงแพ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงจารวี โพธิราชจันทา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ม่วงพรวน

๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงชมภูนุช พูลหิรัญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงณัฐชาศินี แสงมณี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงพัชราภา ยิมสุขใจ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงวิชิดา แท่งทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงศศิประภา คงศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงศิริประภา บัวทิพย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงสุพัตตรา โพธิดี

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายเจษฎา แหล่ยัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๙ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายฐาน ขุนประเสริฐ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายณัฐชนน ธนะสูตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายธนพล โสนโสก
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายธวัชชัย เปาวะนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายณภัทร เกษมชัยฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กชายนิรัตน์ ศรีสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายบริพัฒน์ ประเสริฐรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายปกรณ์ สุริยะลังกา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายพัฒนายุ อุ้มมาลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายพิพัฒน์ ภู่ทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายภานรินทร์ วงษ์กัณหา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายวิทวัธชัย บุณนาค
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายศุภกฤษ พลพิทักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายสุทธิพจน์ พุทธมนต์สิงห์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายเหรียญชัย จันทะวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กชายอธิราช โลมสระน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายอรรณพ การเรียน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงกรณินทร์ เชืออินทร์

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุริโย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงจารุมน ฮ่วมกี

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงจีระนันท์ สมชาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงฐิติพร ผิวผา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงณกมล หอมกระโทก
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พาดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงมันตรินี วันงาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กหญิงรัญชิดา นวนประโคน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายภัทรพล แก่นทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ หุยทอน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงโชติมณี ผ่อนจัตุรัส
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ นุเคราะห์กัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงนวรัตน์ กองภา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงปุณณภา ทับเครือ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงพรพิมล ตันศร
๒๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงวริศรา มีเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงวริศรา แซ่หยาง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๐ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ เอียมสะอาด

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายชานน แดงใหม่
๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายนทีธร บุญสอาด
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายภัทรพล ชูศรีทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงกชมน ปนจุ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๙๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ปสติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ ต่วนกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงชนินาถ วงศ์สุรินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงณฤภรณ์ โสดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงณัฐกมล บุญเรือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กหญิงนันทิชา บัวระภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงประภัสสร ศรีษะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กหญิงพนิชยา บัวพนัส
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงพรชนก บุญสุ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงพีรดา อุ่นเมือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กหญิงฟาลินดา ปนคล้าย
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงวารุณี วงค์ภูมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงศศิธร หมืนสา

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กหญิงสิราวรรณ คำเสียง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงสุนิสตรา รัตนกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงสุภาวดี อัตถะบูรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงอรสุมา วงอรุณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายจักรภัทร ศรีสมบูรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายชาญวิทย์ สอวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายพิรุณ ชะนะธร
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายพีระพงษ์ อินประสิทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงศศิธร สอนกล่อม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงศศิธร สุมาลย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขำการะเกตุ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายชัยธวัช บำรุงวัด

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายนพพล อาศาวิเศษ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายบูรพา ดุจดีแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายพีรวัส นกหงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองหาญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๑ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายศิรวิทย์ งานดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายสิงหราช แสงลี
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พูดเพราะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา แฝงจันดา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงนรีพร ขาวสำอาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กหญิงพัศวี เฉลียว
๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงภณิฌา บุษบา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงวรรทษา เรือนอุไร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ครองผักแว่น
๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายชินกร ช่อกลม
๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายภูชิต มณฑา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายวีรเทพ ดีเรียน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายอนุศิษฏ์ แตงกวา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เอือจิตร

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงณัฎฐา ค่อมสิงห์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงนันทกานต์ ศอกจะบก

๑๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงบงกช พุ่มเรียบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงพัชราวดี บุญสังข์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงพรพิทักษ์ พรมเปลว
๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงวริทยา โพนสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงวารุณี เทพจันทรดา
๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายรัฐธิพงษ์ ยอดโยม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายจิรเมธ จีนกลาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายณัชพล อำไพวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายธัณวา มาลัยวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กชายนิวัฒน์ บุญส่ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงธิติยา บุตรศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงสิรินยา พลพุฒ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายนพกร วรรณภพ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายปยกร หวลสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายภูชิต นามวิเศษ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายวราพล มากุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายศรายุทธ กลางหล้า
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายอนุพงษ์ คะศรีทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงจันทกานต์ ปลืมสุด

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๒ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงบัณฑิตา บูรณะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี ใหม่บุญมี
๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ แดงดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พวงมาลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงอำภา แดงศาลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงเปมิกา นิจจิตร
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงอนันญา สามารถ
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๖๗

นายธีรภัทร แสงชวลิต
๑๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๖๘

นางสาวเมศาวริน หิงสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๖๙

นางสาวลักษิกา สุนทรวรจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายจิรายุ เรียงวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดปากนำศรีราชา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๗๑

นายอภิวัฒน์ ศรีดารี
๐๖/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดปากนำศรีราชา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายวัชรพงศ์ สรวัตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายธนภัทร ยิงยืน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายปรีชา ชอบสอาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงวรนุช ทองแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา ทองคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงศุภรดา วัฒนกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายปุณณภพ มะเริงสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายพงศธร หน่อจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กชายณภาส เบญจพงวิมล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายจิรพัทธ์ สุดใจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายกฤษฎา อ้อมแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายนัทธพงศ์ เอียมประเสริฐ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พันนาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายปรัชญา เอกชอุ่ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายคุณากร กันหาทิพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายณัฐวัตร เฟองนคร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายเดชาวัต สุขสอาด
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงวรารัตน์ ดอกนามแย้ม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กชายอธิป ขันยศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงรัตนากร ขาวงาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายจักรพรรดิ

์

หน่อขัติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายภัทรวรรธ จันทร์เพชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่พ่าน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๓ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงนันทนัช จุลศิริ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงวนิดา ศรีจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงชนิกุล เอกพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายสิวะ สุดใจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายอิทธิพล พรมวงษ์ซ้าย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงภูษณิศา โสตถยานุสร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงณภัทร พลธิราช

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เถียรประภากุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กหญิงบุญสิตา เกษอมรวัฒนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กหญิงทัตพิชา ทำไร่
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายธนวัต อุทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กชายพงศภัค เทพถนอม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายสราวุฒิ แซ่เฮง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายกฤษณะ ใจแสวง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงนิสาชล รัติเชษฐ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายปญญากร ธรรมพิบาล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ยิวภู่

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายพีระพล นนทบท
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายธีรภัทร แจ้งนภา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายศุกล รุ่งศิริ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายสมบัติ บุรัสการ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงบุณฑริก แจ่มใส
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายสุรภาพ มีธรรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงพิธิตา สุขสาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงเพ็ญพิญชา วาดเขียน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กชายเอกสิทธิ

์

วงศ์แสงอนันต์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายภูวดล อยู่คะเชนทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายจักรภัทร จักรคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ นาคนิล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หลีสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ จากมาลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงสุชีรา พันธุ์กลการ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงปภัสรา อินสกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายนรบดี พิมพ์จันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายสรชา เฉลิมลาภสมบัติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๔ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กชายธนกร สัสดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงอนัญญา ตันแสน
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายณัฐพล เลิศสีดา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงประภัสสร คล้ายสะอาด
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายถิรวัฒน์ สถิตย์เสถียร
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บอกชัยภูมิ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงศศิธร แพทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชา ทองขำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงวรนันท์ ชืนชม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๓๙

นายภูริทัศน์ เชือเชย

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๔๐
นางสาวจุฑารัตน์ พุฒ

๑๔/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๔๑

นางสาวธนพร กรินชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๔๒

นางสาวอภิญญา นิลสีอ่อน
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๔๓

นายธวัชชัย สุนทรวิทย์กุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๔๔

นางสาวกิติมา แดงปดแหลว
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๔๕

นางสาวจินตรา โตรประทุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๔๖

นางสาวอภิรดี เบ็ญเจิด
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายรักชนม์ กำลังหาญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงวัลย์ลดา เยียมละมัย

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงกชพร รอดมุ้ย
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กหญิงสุชานาถ พุ่มพวง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ศิริรัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๕๒

นายกันฑ์ตชัย คงจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๕๓

นายพลวัต เฟองนคร
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายนัฐนันท์ กันตา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายนิติพงษ์ ระดมทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายยศพนธ์ หรือโอภาส
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงจรรยา สุขเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ปติธรรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สิถิรบุตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงนริญญา จาจุมปา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงนลินนิภา บุญทองแจ้ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงรจนารถ เดิมพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงวรกานต์ รุ่งฟา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงสโรชา เอนกรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาน้อยพัฒนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงสวรินทร์ ช้างภู่พงางาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาน้อยพัฒนาราม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายภัสรพี ศรีชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาน้อยพัฒนาราม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ จำเนียรกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาน้อยพัฒนาราม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายมรุพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาน้อยพัฒนาราม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กชายวีรยุทธ ชัยคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาน้อยพัฒนาราม
 

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กชายประพลเดช สุขวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงชลธิชา ใหญ่รักษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงชัญญานุช มาศวรรณา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงฐิติวรรณ มุลวงศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงอริษา ญาณปญญา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๗๕
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ นามรักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงอินทิรา วันจันทึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงสุลักษณา ใจบุญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงพัชรี แพงไพรี
๒๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รักษาพล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กชายคุณาธิป รติพีรวาณิชย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายเฉลิม ปุยะติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายชนะชัย สังฆะเวช
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายชัชวาล พูลลาภผล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายชัยณรงค์ เกิดสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายชาญณรงค์ ขจรฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายณัฐวัตร วงเกิด
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายภาสวิชญ์ หมอเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายรชต ขาวงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายวรินทร เหล็กดี
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กชายศุภชัย แก้วละมุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายสิทธิพล ยิมสวัสดิ

้ ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายอานัส ประสพเหมาะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงกรรณิกา พลอยงาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศุภศร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงกุสุมาสพ์ ดีอ่อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ แซ่อึง

๊

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงญานิกา รอดชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา จันทร์สามเรือน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงณัฐริกา เจริญยิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงรดามณี รักษาเลิศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กหญิงธีรารัตน์ สันตวงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงนพมาศ สว่างทิศ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ แซ่อึง

๊

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ มุ่งหมาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงนิภาดา นพศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงพรทิพย์พา จุลลนันท์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงพันธุ์ตะวัน แก้วดวงดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงภัทรวดี คำโท๊ะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงวรรณษา เพ็งสว่าง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงวิชญา ปานกรด

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงวิยะดา ปราณีทะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงสวรส ช่วยโพธิกลาง

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงสิดาพร จ้อยศักดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุราณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงอรณิสา ผิวเกลียง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงวารุณี ประทุมวัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายเกริกไกวัล เกิดโมลี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายขวัญชัย พ่วงพูล
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายคุณาสิน พลายแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กชายณภัทร ภักดีเหลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายธนพล ฉายาชวลิต
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายธนภัทร ฤทธิเดช

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายธีรชาติ สุดสวาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายนครินทร์ แพงสีทา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายมะยม โพศาขา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สอสูงเนิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายวัชรพล แก้วอินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายอำนาจ มาประสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายอินทัช อยู่อุ่นพะเนาว์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงกุนธิดา สุขสถิตย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงจันทมะณี เมียดตะแก
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงจันธิมา บุญฟก
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงชนิดา วิลัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงฐิติมา กุลสว่าง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงณัฎชลิดา ใจประดิษฐ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงนีรชา มีพวงผล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงปณพร จุ้ยกลิน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงปยาภัสร์ ชัยปญญา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงผกามาศ บุญศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงพนัชกร แย้มโหมด
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หมู่แก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงพิณอาภา สามารถกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงวรรณษา นิลไสว
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงวิภาดา สุวรรรณดวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงศรัญญา ชาญการ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วกาสี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงอริสรา บุญจังหาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา ทองดารา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงไอริน แสงทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงมลิวัลย์ จิตต์ประวัติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายอนุรักษ์ คำหนู
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายอลงกรณ์ สุวรรณวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงกัลยา สระทองห้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงณัฐพร มังจันทึก
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ ด้วงไผ่
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงนันทวัน เงาะเศษ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงวรรณศร สุขสมัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงสริตา เนตรวิเชียร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงอรวรรณ สุวรรณไตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กชายกฤษณชัย สีแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายณัฐพล พุ่มผกา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายกฤติพงศ์ เหาะเหิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายธีรดา น้อยเรือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงจารุวรรณ รัตนะ
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๖๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีประเสริฐ

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายสมชาย ศรีประเสริฐ
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงวิลาสินี นนท์เต
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงเกศนิภา หอมแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายจักรกริช พรมสี
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๘ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กหญิงณัฐชยา งามเงา
๒๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงทิตยา ปราณี
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ทวีชาติ
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายณัฐนิฐิ สมันรัมย์ ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีสุวรรณ
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงวิสสุตา สุขรอด
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายภูวนาท กายดี ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ มะลิหวล
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญจง ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงอรษา ชาชูรส
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายชลวัฒน์ เวชสวัสดิ

์

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายอภิลักษณ์ สาลีผล
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายอภิชัจ จงใคร่กลาง
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายสุวัฒน์ชัย พงษ์พันธ์
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองเย็น ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายกมล แซ่อึง

่

๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงปาณิศา นพวรรณ
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายธนโชติ การณรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายธนากร ขวัญบัว
๑๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์เสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มะโนเมือง ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายเจษฏา บุญศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ พิมพ์นนท์
๒๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงสร้อยริษา วงษ์สุนทร ๖/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงปทิตตา รอดจันทร์
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ คุ้มวงษ์
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงณัฐพร ภู่ให้ผล
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงจิตราภรณ์ คำใสขาว ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงเพชรลัดดา หน่อพอ
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงรัชนก อินทร์ฉำ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงฐิติมา บุญสำเร็จ

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงกมลชนก จำนงค์ศักดิ

์

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงอัจฉริยา อินทร์ใส
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงณัฐชา วรศิริ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงณครินทร์ ยุวถวิล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๙ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กหญิงสโรชา ชะม้ายกลาง
๒๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงลัดดา สากล
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงธนิตา โอสถานนท์

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กหญิงสุมิลตรา ขอนพุดซา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ชาวสวน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงภัสสร ทองเงิน
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงกมลพร บุญชู ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงทิพย์ลดา ภูผาลี
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงกันตา ธุระพระ
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงนภสร อ่อนตานา
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงนวลหงส์ ชังศรี
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ จรุงพัฒนานนท์
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ์ กรผิว
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๑๘ เด็กหญิงกรรญาลักษณ์
จันทร์คล้าย

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายพชร สีมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงอนุธิดา เสียงสังข์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงอมลวรรณ ชินศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายกิตติชัย แช่มนิล
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๒๓
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ช่างพิมพ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงชลลดา พงษ์กลัด

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา ปญญาโนนไทย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตันติพูล
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงชดช้อย ปนแดง
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงนัจรี หมายสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรขำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กชายเกษมศักดิ

์

มันคง

่

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายทักษ์ดนัย สิมจันทร์
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายกิติพัฒน์ ใจหาญ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงสาวิตรี โสภาศรี
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายอรรถพล กระแสแสน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ อินทรโชติ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายอภิชัย บัวคลี

่

๑๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายกรวิทย์ ตันหยง
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายสุกนต์ธี อ่อนถาวร
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายนัฐวัฒน์ เนืองสำอางค์

่

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๐ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กชายอดิเทพ จันทร์นุ่ม ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยสมบูรณ์
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายพงศกร จันทร์เสน
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายเจริญรัตน์ สิงขร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญภักดี
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายเอกริน โกศลศศิธร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายภูริภัทร กิจโกศล
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายพีธีระพงษ์ จินโกฎิ
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายพัชรพงษ์ ทองอยู่
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายวุฒิชัย คงได้ ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงพรพรรณ น้อยเกตุ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงวิมลณัฐ สิงห์คาน
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงกัลยา มากจุ้ย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ไชยหาญ
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงอัจฉราพร โหยกระโทก
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงวรรณภา กาละพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงพิยดา พรมแจ้ง
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงศิริรัก แย้มวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงจิตลดา ศรีทองใบ
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงอรณิชา สีละวรรณ
๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พริงพงค์

้

๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงปณิดา อิสมาแอล
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเลิศ
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รักสุจริต
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๖๔

นางสาวอารียา โพธิเจริญ

์

๑๖/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี สีชุมพ]

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วมิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์สีดา
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงชลธิชา ไพฑูลย์
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายชินดนัย เทพอาษา
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายทัศยู แก้วสว่าง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สงค์สุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายสิทธิชัย ปานทอง
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายทักษิณ กองยอด ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายชโนดม ภูกองไชย
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๑ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ลิภูนนท์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กชายธนวัต เกษตรทัต
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายพงศธร ถังนอก
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงมยุรา อินทร์นอก ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงจันทกานติ

์

สร้างสวน
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ เทียมสุวรรณ
๒๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ทุมจาน
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงอิสราพร เปยมเทน
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงขวัญภิรมย์ การะโก
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงณัฐสุดา คมขำ
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงพรรษกร อ้นน้อย
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงจิรัชญา สินชัย
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีแก้ว
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา คุ้มประยูร
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงสุนิตา คตสำโรง
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงจันทกานต์ ดารา ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายคณิศร ศรีสุระ
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายภาคภูมิ ขาวระนอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงกรรวี สุขมา
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงอรกัญญา ลานคร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงวรางคณา สำเนียงเย็น

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงพิชชาพา ม่วงแพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงวริศรา บินชายัน
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายจิรทัศน์ ชังอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กชายสิรภพ อ้อมนอก
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายภูธเนศ พรรณโภชน์ ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายอติชาต สุขกาย

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กชายอัครชัย จิกจักร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กชายเส้าเผิง โจว
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กชายคงพัช เรืองอร่าม ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงบัณฑิตา แสวงจิตต์ ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กหญิงอรพินทร์ เจียมจันทร์ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงนรินทิรา นาคะพงศ์
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีมงคลตระกูล ๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายอติเทพ ศรีเมือง

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๒ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กชายวัชรพล ตระกูลเพชร ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายพชรพล รุ่งแจ่ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายธนภัทร เครือรุ่ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๑๓
เด็กชายเพชรประกาย

เสมอภาพ
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายณัฐเกียรติ

์

สูยะชีวิน ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ ตรวจูงเนิน ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายฐณวัฒน์ โมทา
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายประสิทธิชัย ดวงคำ ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๑๘
เด็กหญิงวรรณพรรษ ยิมกัลป

้

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุทธิเย็น ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงอธิชา เนติศรี

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ภู่ดี ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๒๒ เด็กหญิงณรินทร์ญาภา
แดงดาบ

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงพัชราภา เนตรมณี
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ ประกอบกิจ
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงกัลยา เข็มเพ็ชร
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงนริศรา แก้วอำพันธ์ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงวริศรา เวฬุวนาธร
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กหญิงเมงเกียง เชียง
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงนฤมล นาเครือ
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กหญิงทิพยา ประสิทธิตระกูล

์

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงมัณยาภา สาวทิม ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงจารุวรรณ จันดา ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงชนิดา บุญรอด
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงจิราพร ฤทธี
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายกฤตพรต หนุนดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายเจษฎาพร ศรีสุดทะ
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายสิทธิชัย พินธุรักษ์
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายวรวิทย์ ขูยิงสกุลทิพย์

่

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายพิทักษ์ วรรณพงษ์ ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายเจนณรงค์ ดาวัลย์

๑๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายรพีภัทร ศรีรุ่งเรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายเจษฎา ผินนอก
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายพนธกร ชืนบาน

่

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายเจนวิทย์ จ่าหนองหว้า
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายธนภัทร ทัดดอกแก้ว
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายวินัย แก้วเหลือง ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายวันชัย อินทรกำแหง ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายกฤษพงษ์ คุณช่างทอง ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงชนม์นิภา นิมสว่าง

่

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กหญิงปภาดา ขวัญปลา
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชูยิงสกุลทิยพ์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

หงสะประภา
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายบรรฑิต อันประเสริฐ
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ พันธ์ผูก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญฤทธิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงจันทร์นภา ทองสลับ
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงศรุตา เฟองฟุง
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงนฤมล พึงพินิจ

่

๒๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงชลธิชา สังข์ทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงจิดาพา บุตรเพ็ง
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงปนัดดา มูลอ้าย
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๖๒

นางณฐมน แนวคำ ๓๐/๖/๒๕๐๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๖๓

นางสกุลพร หศิภาพร
๑๒/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๖๔

นายนิวัติ รอบบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๖๕

นางสาวอรทัย มณีแดง
๒๔/๒/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๖๖

นายวิทยา อรรถาเวช
๕/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๖๗

นางสาวพัชรินทร์ แก้วอินทร์
๑๑/๙/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๖๘

นางนงนุช มีรอด ๕/๘/๒๕๑๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๖๙

นางสาวศรีแพร มีสันเทียะ
๑๙/๘/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๗๐

นางสาวจิดาภา บำรุง
๑๘/๙/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๗๑

นางสาววีนัสรา สานุสันต์

๒๘/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๗๒

นางสาวณัฐปวีณ์ ชูสวัสดิ

์

๒๖/๘/๒๕๒๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงศุจินันท์ พลไพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงศศลักษณ์ โคมกระจ่าง
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงอภิญญา เกิดลาภ ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายกลวัชร เปรมจิตต์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงอทิตยา โยธิการ์ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายกาจภณ จิโรจมาศกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงกมลวรรณ เลียบสุวรรณ
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๔ / ๒๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงกัญภรณ์ อิมกูล

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงกุลสตรี แก้วล้อม ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงธนภรณ์ กฤษณะภูมิ ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

มุดม่วง ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงนันทิชา คงได้
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงวรัญญา แจ้งเนตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายก้องภพ ปรัชญาเดชากุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายกิตติพงษ์ สกุลแท้
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายคามิน วิเศษไชยศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายจิตรการ กระต่างเพ็ชร์ ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กชายจิรภัทร ตังมานะสิริ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายชินพัฒน์ ภู่ดัด
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เพ็งหนู
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตังตัว

้

๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายธนพล พรมเอาะ ๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายธนภัทร มาสม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ ไซดวงจู
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วันดี

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงชิดชนก ถนอมรอด ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงณัฐกมล ทับจีน
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงณิชารีย์ ประสพ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงทรัพย์ทวี กุยใจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เภาท่าแดง

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงธีรพร โพธิสป

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงนราวัลย์ นันทะดี ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายนิติพงษ์ สกุลดี

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายปกปอง เรืองประโคน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายพงศกร สุวรรณจิต

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายพัชร พรมพันธ์ใจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายยศภัทร รู้สุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ ทิมอรรถ ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กชายฤทธฺรงค์ ศรีบาง ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กชายศิวกร ชนะชัย ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กชายสมบูรณ์ บับภาร
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายเอกบันฑิต แก้วแกมแทง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๕ / ๒๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กหญิงเปรมวดี ประดับแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กหญิงพรทิพา พลีพรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงรุจิรา กล่อมกล้านุ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงวิชญาพร กลินกาหลง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา ศิริสวรรยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายพงศธร ภูสาริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงกฤติกา พะประโคน

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กหญิงอุนนดา สุนทรส
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กชายกฤษณัส ศรีทองทา ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กชายชนกันต์ วงษ์วรรรณา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กชายณฤบถ ทองบริบูรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กชายนพวิชญ์ มนต์วิเศษ ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๒๗

เด็กชายพลไพศาล ศุภโชคทองนภัส ๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงเกตุมณี แดงปดแหลว
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงณัฐพร อ่องศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงนันทชพร รักเปยม

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ เชียงคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กหญิงพลอยสวย จินดาวัฒนะ
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายภาคิน คนเพียร

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กชายภานุพงศ์ แพรกทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กชายภาราดร เสวีวัลลภ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กชายสหรัฐ มนต์วิเศษ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายสิทธิกร ต่างสี

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กชายอาโนลด์ อธิป

ชัยวงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงศศิชา โทธรรม ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงสิมิลัน ศุภฤทธิ

์

๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงสิริโสภา ประเทศา ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กหญิงสุภาวดี สุดใจ ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กหญิงอรษา บุญส่ง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๔๔

เด็กหญิงอังคณา บุญฉิม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงระวีประภา โรจน์วงศ์สวัสดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ ปานคะเชนทร์ ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กชายกฤษดินทร์ คำชู ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายขอบภพ ธรรมทวี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายจักรกฤษ ตรีนิตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๖ / ๒๑๐

้
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ชบ ๒๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายทศพร กูบกระโทก

๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กชายธนกฤต น้อยเกิด

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายธนพล ญาณปญญา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กหญิงเกตุวดี ส้มจีน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงเกวลิน เขียวชะอุ่ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กหญิงเกสราภรณ์ สมบัติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายสุภชัย ชืนเมือง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ภู่จันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กหญิงธิษณามดี เกิดแฟง ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กหญิงพัชราภา จตุพงษ์
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ฮวดเฮง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ฟกประไพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงวริทร ยืนยาว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงศศิประภา เงินนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงศศิวิมล นิลเจียม

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงษุภากร เนติยันต์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กหญิงสิราวรรณ จันขาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กชายคมชาญ ทิพโสต
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ เทืองอิว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กชายฐิติพงศ์ ศิริทองจักร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายธีรสุวัฒน์ กองการ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กหญิงจิรชยา บุบผาวาด ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญจวง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กหญิงนพศร สอนศิริ
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กหญิงปภานัน ทานตะวิรยะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงพิสินี อินทวงษ์ ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงวรีรัตน์ สิงห์เรือง ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กหญิงวันทนีย์ ขุนตาล ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรเพ็ชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กชายธนฒน์ ศรีชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทรัพย์พร้อม ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กหญิงเกวลิน ไผ่ประการ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กหญิงชญาภา เจรฺญภักดีบุญชู
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กหญิงชลลดา จิตรถิน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กหญิงธนัชชา เปรมลาภ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๗ / ๒๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กหญิงปรียนันท์ พุ่มมะลิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กหญิงปรียาพร ว่องวิการณ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงปวีณา ศิลาสัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กหญิงปาณิสรา อาสาคะติ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงปยนุช ดียา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ สุ่มแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงมณัฐกานต์ ตึกปากเกล็ด

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กหญิงมณีจันทร์ พึงสมศักดิ

่ ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กหญิงมัณฑิตา ประจำสุข ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กชายยอด ยอด
๑๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กหญิงพรพิไล อินทรีย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ขันธเขต

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กหญิงนลินี มโนชญากร
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กหญิงพรเพ็ญ บุญประเสริฐ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงมณฑิตา ปราชญ์เปรือง

่

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงสุทธิดา สาแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๐๑

เด็กหญิงธีรดา คัมภีริชยา
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กชายธนกร บุญผึง

้

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายมิตรภาพ สุวรรณกูล ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๐๔

เด็กชายราเมศวร์ แท่นสำโรง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กชายเมธา แสงสุข
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กชายอาวุธ นวะสิมัยนาม
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายกาณนภัส ชัยมงคล ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายอนุชา วรรณวงษ์ ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พลสิมมา
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กหญิงรวินันท์ รามฤทธิ

์

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงนิชานาถ แผนคู้
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงธนัชพร ปุนศรี
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงนริศรา ปะติทุกขัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงอลิษา เทศรุ่งเรือง
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ไมตรีจิตต์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงภานุมาศ กิงแก้ว

่

๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงทิพวรรณ มีทรัพย์
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงธันย์ชนก อินทะสีดา
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายพัชรพล บัวผัน
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๘ / ๒๑๐

้
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ชบ ๒๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กชายณัฐพล มะนาวนอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงนัทธยา พอคำ
๒๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายบุญยฤทธิ

์

อยู่สบาย
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสงสวาท
๒๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายปฏิภัทร บัวคลี

่

๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงวิรวรรณ ครุทรัมย์
๒๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงสุชาดา บุญปลอด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงธิติสุดา ศิริวรรณ
๓๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงกนกอร แสงสุวรรณ
๒๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา ขันสุวรรณ
๓๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๓๐
นางสาวพรชิตา เพ็งพรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๓๑

นางสาวภาสินี ฮ่วมกี

่

๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๓๒

นายธนภัทร ศรีภูมิ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๓๓

นางสาวรุ่งทิวา แสงศิริ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๓๔

นางสาวสุทธิกานต์ โพธิขำ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายณัฐชัย กอคูณกลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงนนทณีย์ กองลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ ปอมอารินทร์
๑๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายวงศกร ช่วยไทย ๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

นกบิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กชายศุภณัฐ ณ หนองคาย
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายศุภวัทน์ หอมกรุ่น
๑๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายสิครินทร์ วงศ์ศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๔๓

นางสาวภัคจิรา กองก่อ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายเนติพงศ์ เรืองอยู่
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๔๕

นายพจณ์ภิญโญ
ธนานุรักษ์ธนโชติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๔๖

นายวทัญู จันทร์ศักดา ๘/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงรัชนีกร ทานคุณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงวิภานุช มาตย์นอก
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๔๙

นางสาวสุนิสา เขียวพุ่มพวง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงสุนิสา อยู่เพชร ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงอิงลดา หมืนศรี

่

๙/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายพีรพงษ์ ชืนสำโรง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๕๓

นายณัฐพล อินทะระนก ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายพัชรศักดิ

์

พรมเรือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายอนวัช ปานหนู
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายอัครพนธ์ นาคสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๕๗

นางสาวกมลวรรณ พลายจันทร์
๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๕๘
เด็กหญิงกัญญาภัทร พัฒนะถาวร

๑๐/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงจิณห์จุฑา เดชจร
๑๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๖๐

นางสาวทิพวัลย์ อรชร ๖/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงทิพานัน ทานตะวิรยะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงธนวรรณ ลอยสนัน

่

๑๑/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๖๓

นางสาวธนัญญา วรรณศิริ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๖๔

นางสาวนิศารัตน์ ฮวบนรินทร์
๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงปรัชญา เรืองรอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๖๖

นางสาวมัลลิกา มีหนองหว้า
๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ อ่องมะลิ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงเบญจมาศ กระจาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงมลธิราพร บรรทุกรรม
๑๒/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กหญิงสุภัสสร ก่อกระโทก
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงอรอนงค์ เห่งแจ้ง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๗๒

นายปฏิภาณ วันเพ็ง
๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๗๓

นายปยวัฒน์ กรศิริภิญโญ
๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายวัฒนา เตย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๗๕

นางสาวพีรพร สมมิตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงสุธามาศ ชีพพัฒนาสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงชาลดา ไล้รักษา
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๗๘

นางสาวนภัสวรรณ หล่อนคร
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๗๙

นางสาวพัชราภรณ์ สายคำ ๑/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กชายกลวัชร เกือสง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายกษิดิส โกสิทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายเจษฎา บุญนัง ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายเจษฎา พลูพันธุ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายญาณวุฒิ ตาลสันต์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายเตวิช วิชชากรกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายทัตพิชา มีวงค์
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายธนพัฒน์ ชูเกษม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กชายธีรธร ศรีเบ้ญจรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายปฐวีกานต์ กัมมารวิวัฒน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๐ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กหญิงกัลยา อ่าวนิล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงจิตรสินี ศรีรัตนะ
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงจิราภา ประเดิมเนตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงจุฑาทพ รืนยุทธ์

่

๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กหญิงเจนจิรา แดงนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงชนม์นิภา พรหมบุตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงณัฐชา ทองจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงดารินทร์ อุ่นจะบก ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงนงนภัส วงค์จันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงนันทวรรณ บุญมาทน
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงนิติพร กังแฮ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ทวีทรัพย์ ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กชายปยวัฒน์ สุพรรณ์
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กชายพลชนะ นพเวช
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กชายพัสกร สุขประเสริฐ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กชายพีรวิชญ์ บรรลุผล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กชายรัชตะศักดิ

์

มะโนใหม่
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กชายวีรภัทร ยกย่อง
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายสราวุฒิ จารุวัฒน์พงศ์กุล ๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กชายสิริภาส หัตถพรหม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กชายอภิโชติ พันธรักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายเอกราช กาพล
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงปนมนัส เนตรสุริวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงปยธิดา เลสัก
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงพนิตพิชา สุขจิรพิบูลย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงพิชชาภา ศรีวิเศษ
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงพิชญา มณีสาคร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงรัฐธินี ขัติยศ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงเวณิกา แอนดะริส
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงศรัณยา พระชิดพิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงโศภิษฐ์ บุญทัย ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ขุนทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงสุภัตรา สังข์นวม
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงสุภีรพันธ์ อิมนาง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ อุ่นวงษ์ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๑ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายธีรพล กวนเมืองใต้ ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กชายนิพพิชฌน์ เฉลาธรรมาภรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายปภังกร ถนอมรอด ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงขวัญสุดา แซ่กัว ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงขวัญหทัย ไทยเกือ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงจิรภัทร แพงจักร
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงจิรภัทร ลังกาวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงญาณิศา สุพรรณวงศ์
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๓๓ เด็กหญิงทิพรัตน์ สมศรี
สมศรี ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงทิพากร แสวง ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงธนภิญญา บุญพิคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงธัญชนก ธนธรรมกุล ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงธิชาพร แซ่อวง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายนลินนิภา ยงยืน ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายพีรยุ สีดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กชายภคนันท์ ทองคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุวรรณวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายภูวดล โตประมาณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายวรวิบูล มังมี

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายศุภกร ไม่ตรีศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายศุภฤกษ์ บัวพาเจริญ ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายสรวิชญ์ บุญพันธ์ทุกข์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงปรียานุช นามพิชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงพัชรี รัตนพลแสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุ่มโพธิ

์

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงพุทธาภรณ์ มาลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงแพรนภา กลับสวรรค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๕๒
เด็กหญิงมณฑกานต์ นาคนุช

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๕๓

นางสาววีร์สุดา เพียรสบาย ๖/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงปฏิณญา แสงขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๕๕

นางสาวกัลยา แหว่กระโทก
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๕๖

นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิทอง

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงชนิดา พุ่มเข็มทอง ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๕๘

นางสาวชัชฎาภรณ์ มณีวรรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงญาณภัทร์ เปนนาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๒ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงดมิศรา สุทธิทาธีร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงนริศพร อิมเย็น

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๖๒

นางสาวปณิดา ยศงาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายปฏิภาณ ไกรชมสม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายพงศกร แสงสุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๖๕

นายภูมรินทร์ โพธิเรือง

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายศุภณัฐ บุญสนิท ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๖๗

นางสาวประภัสสร โยชิโทมิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงไผ่นภา แก้วรัตน์
๑๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงพรนฤษา เครืองเพ็ชร

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๗๐
นางสาวพรพนา สังข์พวง ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เสียงสังข์ ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงศิณีนาศ หอมหวล
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงสิรินภา แก่นทองเจริญ ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๗๔

นางสาวกิติรัตน์ บุญเปยม
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงกุลทรัพย์ จันจุติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๗๖

นางสาวชลธิชา หอมพรมมา
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กงชัยภูมิ ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงณิชากานต์ แวงวรรณ ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๗๙

นางสาวทิพวรรณ บุญเต็ม
๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กชายภานุพงษ์ วรรณพงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายธนภัทร เกาะกาใต้ ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายธาราพัฒน์ พรมอ่อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายวีรวัฒน์ พันธ์ศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายสุริเยศร์ แก้วหอม ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงเปรมกมล กลินกรุ่น

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงพรชิตา หมายดี ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงพรรัมภา โคกกระเทียม ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงภรภัทร สุขสว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงภาวินี หลีสวัสดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงรักษิณา จันบำรุง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงวรรณวิษา จันทะสอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงวริศรา แม่นปน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่หยาง ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา แปงทอน ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงสุธิดา มณฑาทิพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงอทิตยา อิมในเมือง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงอภิสรา เปยมพงศ์สานต์
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ธรรมลีย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงอังคนา เกิดทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายกัมปนาท วงษ์รักษา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายณัชพล ช้างศรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กชายธนทัต แย้มสุข
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กชายนัฐภพ สมจิตต์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กชายปฏิภาณ ประมาณ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงกชนันท์ แตงแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กหญิงกุลภรณ์ พรหมมาศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กหญิงจารวี ฤทธิสิทธิ

์

๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กหญิงชญาณี บุปผา
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงนวลพรรณ ปราบณรงค์ ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายภทร จันทร์พฤกษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายภาณุพงษ์ อุระภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายรัชชานนท์ ภูชืนศรี

่

๑๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงภาพิมล อุดมชัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายกฤษฎา อ่องศิริ
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๑๕
เด็กหญิงเจนจิราภรณ์

สมพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงธนัชชา ทองทรง ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงวรัญญา พารอด
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงเอิบ ดอกแก้ว ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายณัฐพนธ์ จารุดุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงประวีณา เพียรสบาย
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายไชโย ศรีสะอาด
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงยูถิกา ต้อกาศ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายฐิติพงศ์ ถาวร ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงมุกดา เนียมพางค์ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงมุทิตา แจ้คำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงอมลรัฐ กิวภาวัน

้

๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายจิณณวัตร แย้มทับ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๒๘
เด็กหญิงสิทธิกาญจน์ สุขเกษม

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงอรรถวดี ประดิษฐ์สาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๔ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงอาสา สามเกษร
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายกรกฎ ขวัญน้อม
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผลโสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายจิรโชติ แก้วโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายณัฐพงศ์ คุ้มทรัพย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายณัฐภัทร ส่งเสริม ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายธรรดร ขจรไชยกุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงกฤคิกานต์ ทองมี
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงจันทรวิมล ประมวล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ โฮมภิรมย์
๑๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงชนาพร มนต์วเศษ ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงชลธิชา บุดดาชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงชลลดา มีแสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ส่วนพรไพศาล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายนิติกร สีสุพล ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายพงศธร เจริญผล ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชุมฉิม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายภารดร เอียมตะโก

่

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายภูริทัต พรมทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายมงคล วรปรางกูล ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๕๐

เด็กชายวสุรัตน์ ชัยมงคล
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ทองขำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายภราดร สมานชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ทาสม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายวีระวัฒน์ บานแย้ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายศรัณยู บุราคร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กชายศักดินนท์ วัฒนพิมล
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญอุดม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายอัครพล วังสอง
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กหญิงมุนินทร์ พัดโบก ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

สิงห์กวาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงรัตนา สุดชืน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีมุกดา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงวรรณา แตงไทย ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงวิรัลยา เกตุอ่อน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๕ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงวีรพร บ่อแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงศวิตา อานามนารถ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงศิรประภา สุภานันท์ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงสิรินันท์ สร้อยสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงอภิชญาพร แตงอ่อน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๗๐

เด็กหญิงอภิญญา โสมชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชูสวัสดิ

์

๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงอรนงค์ ครุฑธา ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายกีรติพชร น้อนตำแย ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายจิระยุทธ์ รักวงษ์บุตร
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายฐิติกร พลัดพริง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีภิรมย์
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายธนกร รัศมี
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายธนกร วัฒนากูล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายปฏิภาณ เจโคกกรวด
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๘๐

เด็กชายปญญาฤทธิ

์

ดำรงค์อยู่ยืน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายพงศกร ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายศุภาชัย เนียนชำนาญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ แสมรอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงกานต์พิชช วงษ์ไกรภัทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงขวัญกมล วีรภัทร์
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงชลธิชา ทองชิว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๘๗
เด็กหญิงฐิติยาลักษณ์ สิงโต

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงณฐกานต์ ภูงาทเงิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา
พรรณเขตรกรรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงณิชมน ปณะราช
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงนันท์นภัส มณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงบุญญาดา ไชยสุทธินันท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงปทิตตา ศรีนวลนัด
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงพรกมล วีรภัทรชัย ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๙๕ เด็กหญิงพรพิมลพรรณ
สีทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา บัวนุช
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงภูริดา วิเศษขลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงมธุรดา สายแสงจันทร์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๓๙๙
เด็กหญิงมนัสวีรภัทร แก้วอุไร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๖ / ๒๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงสุพิชฌา ญาติสูงเนิน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กหญิงอรปรียา เลิศปฏิพลชัย ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายเจนภพ สิงห์หา ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กชายชญานนท์ พึงสมศักดิ

่ ์

๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ลิมงาม

้

๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๐๕

เด็กชายชัยพัฒน์ บุญเซ่ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กหญิงปนฉัตร เคล้าจันทร์ ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กชายพงศกร โปริส
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๐๘

เด็กชายมุนินทร์ ชำนาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๐๙

เด็กชายศรายุทธ เสียงเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เอือจิรกาล

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สุขมี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายธนภัทร์ สอนท่าโก
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายธัญ์ยธรณ์ โอฬาริ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายนวชนน์ สุขระ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายนันธการณ์ นะรมรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กชายพงศธร อรุณรัตน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ อาจมนตรี
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงกฤติมา จุลเสวก ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงกานต์สิรี สุขศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงชญาน์นันท์ อิงรัตน์ชัยรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงดวงกมล สิงเงิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงปรัชดา ฮามพิทักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายภานุพงค์ จรเดช
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กชายภูมิภัทร หมืนละไพร

่

๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายยุทธภูมิ แก้วเวียง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กชายวรเมธ แก้วสว่าง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กชายอดุลวิทย์ โสดามาตร ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายอัษฎมงคล สุภาพ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายอาชว์ ขจรไชยกุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๓๑
เด็กหญิงพลอยพรรณ พลเสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงพัชรีญา ส่งเสริม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงวิภาดา ฉำมาลัย ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงมณทิรา วรรณทวี
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๗ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงวิชญาพร เทียนคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงวิรมนต์ พลเสน ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กหญิงศศิธร คัมภีย์ศิลป ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงสุทธิดา พิมพ์แก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงสุทัตตา พวงกลิน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๔๐

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เทือกกลาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงอรปรียา ประทุมวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงอารีญา บุญมา
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงอินทิรา ชูสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กชายกษิด์เดช โกมลตรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายเกรียงไกร คุ้มรักษา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายชาญชัย ฉลาดจิตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายไชยกาญจน์ วิวาห์สุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายณัฐอมร บุษราโศภิษฐ์กุล ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กชายธนากร มีทองแสน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๕๐

เด็กชายธีรภัทร์ นกเทศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายปฎิมากร กังเตีย ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงกชพร โชสุภวรรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลีลานุชภิญโญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาวีระ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ ภูมินัทธี ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงเกษมณี ไทรย้อย
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงขนิษฐา ขาวเจริญ
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงจินดา ลาซาร์เต

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ประเสริฐปาน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๖๐ เด็กหญิงชมณัฐกาจญน์
ยังดี ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงชลธิชา รุนประสาน
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงชลธิดา ยามดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงโชติกา สวัสดีสุขุม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงญาณิศา ผลโสม
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงนภาพร ปนภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงนภาพิลัย บุญฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงนฤนันท์ มะลิวรรณ์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายพงศกร พิลึก
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กชายรัชชานนท์ อินทรกำแหง ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๘ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๔๔๗๐

เด็กชายรัฐภัทร นิธิพงศ์ธวัช
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายสฐาปณา สุวรรณกาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายสรวิศ รวยศิลป ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทนกาญจน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายเอกลักษณ์ ชัยวะละ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงนัชชา จันคีลี ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงประภาดา เจริญผล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กหญิงปยาพัชร เล็กวงศ์ไพบูลย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงพรกนก คลองข่อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงพรธิดา ศรีจันทะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงมุฑิตา โชติจันทึก ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงศศิภา พูนมนัส ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงศิลารัตน์ จันทชารี
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงสุภนิดา เอครพานิช
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงสิริธร ทองบุญส่ง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงสิริอารยา บารมี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงอธิชา
จริญศรีโชติกำจร

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงอรุณรัศมี อรุณสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงอัยยา มีชัย
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงอัยรินทร์ สีลาเหลียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๙๐

เด็กหญิงอามีนา ขอนแก่น
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายกนกเพชร ชัยวร ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายชัยชาญ ศิลารักษณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แก้วมณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เนตรดำดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายณัฐพล วรรณอำไพ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กชายตุลยวัตร วงษ์สุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายธนกร สังข์ทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กชายนนทกร นีสันเทียะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายนันทกานต์ นันทกิจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายปธานิน อินทรักษา ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๐๑

เด็กชายพงศธร ทิพยรัตน์สุนทร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๐๒

เด็กหญิงชลธิชา แก้วทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๐๓

เด็กหญิงชลธิชา สำสาลี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงชิษนุชา สุขศิริ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๙ / ๒๑๐

้
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ชบ ๒๔๕๙/๔๕๐๕

เด็กหญิงฐิตาพร พ่วงเพ็ง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๐๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ กาญจนอุทัยศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กหญิงณิชาภัทร ไชยมาศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๐๘

เด็กหญิงธันยมัย มินช่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๐๙

เด็กหญิงนรันยา แสนยากร ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๑๐

เด็กหญิงนฤมล เข็มเงิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงเบญจมาศ สำเภาทอง ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงปอนด์ทอง

อุดมชัยประเสริฐกุล ๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงปาเจรา ทองสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงปยวรรณ ประเสริฐธรรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กชายพศิน พิพัฒน์พงศ์ทวี
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กชายมนต์ณัฐ สิงห์คำคูณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายวรพล ไตรยะภูมิ
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กชายศุภกฤษ เวชพันธุ์ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กชายษมาวีร์ ทวีแปลง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๒๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จิตอารี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายอรรรถรส หอมจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงปุณยนุช ละครชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงพรนภา พรวาป
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เดชสุภา
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงศศิกานต์ พุทธมนต์ชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงศิราพร คำคูณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงสหฤทัย โพธิทอง

์

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงสิปาง พรปกาสิทธิสิงห์

์

๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงสุธาสินี จันทร์ประสิทธิ

์

๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๓๐

เด็กหญิงสุภณิดา คงประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงอพัชชา หอมสุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงอริยา ร้อยศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงอัจฉรา ทองพุฒ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กชายกฤติพงษ์ คุ้มปลืม

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายครรชิต แก้วคำ
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายเจษฏา พึงสีเกล้า

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กชายณัฐพัชร อินทเจริญศานต์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

หล้าเสน่ห์ ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายเดชพงศ์ เจริญรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๐ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๔๐

เด็กชายธนกร ปราบภัย
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงชฎากรณ์ โพธิอ้น

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงชลฤดี บุญทวี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงชุติมา รอดรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงดวงหทัย อินทโชติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงธิญาดา แย้มเดช
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงนภัสนันท์ บุญกล้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงนัฐธยาน์ ประเสริฐสังข์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงนำทิพย์ เทวานนท์ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงนิศาชล มลต์เข็ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงบุษยา บุญช่วย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๕๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุดโต

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงปุริสรา
ปุญทวีกีรติกานต์ ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายนที หมอนอิง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายปฏิภาณ เสนจันตะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กชายปฐมพร พัดทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายปพัฒน์ เคยสนิท
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กชายภูริทัศน์ จวงจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายอรรฐพล ยิมชืน

้ ่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงไผ่ศรีสุข เพชรเอม
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ใจ จิวนุช

๋

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงฟูละหะ คาซุกุชาโร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงภิญญาดา แขมคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงรดา นวลแดง
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงวริศรา บัววัน ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ไชยทิพย์อาสน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงศิริวรรณ เอียงลี

้ ่

๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กหญิงสิริกัญญา มนต์วิเศษ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กหญิงสุพรรษา ทับเสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงสุภัชญา ดอนเอม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงเสาวภาพค์ บุญสม

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงอรปรียา เห่งแจ้ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายกฤศกร มีนุชนารถ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายกีรติ มุ่งหาแก้ว ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายธนกฤต จันทบุตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๑ / ๒๑๐

้
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ชบ ๒๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายธนพล วึกชัยภูมิ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงฐิตากร ผุยกัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงฐิติชญา เลิศงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงณัฐทิชา ช่วงโชติ ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงธมนวรรณ สันติธาราภรณ์
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๘๐

เด็กหญิงพัชรี เฉลิมศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จิรากูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงภัสธิดาภา มะนาตย์ ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงมุกมณี สุรามฤทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กหญิงรัตนา ทูลฉลาด
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงศศิวิมล มาเฉลิม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ มณีรัตร์ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สายเอม ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงหทัยภัทร หมันเกตุ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงอรวรรยา ฮังคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กชายกวิน สอนวงศ์ษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กชายณัฐวัตร สุนทราภัย ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายถิรเจตน์ นกหงษ์
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายนิธิกร ภูวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๙๔ เด็กชายพรรษประเทศ
สร้อยปลิว

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงกมลชนก นิลฟก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงกัญญาภัค เหลืองเอียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงณัฐนิชา สุวรรณกาศ ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ฉำคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงประภัสรา คู่เคียง
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายพิเชษฐ์ วิชัยรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายศิวกร ประโมทะกัง ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กชายสหพัฒน์ วงศ์ประสาร ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๐๓

เด็กหญิงปริญญดา กลัดทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๐๔

เด็กหญิงภัทรภร บัวงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กหญิงมนัณชยา สลามเต๊ะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๐๖

เด็กหญิงวราลักษณ์ ละมูล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๐๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เจริญสุข
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๐๘

เด็กหญิงวิจิตรา อ่อนถารว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กหญิงสิโรธร ทองบุญส่ง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๒ / ๒๑๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๑๐

เด็กหญิงสุริษฎา เกษรสมบัติ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงอภิญญา มูลเปย ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายคริษฐ์ บำรุงธรรม ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายธนัทเทพ แพ่งสภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงกันยามาส ประเสริฐลาภ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงกัลยา แก้วกลม ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงเขมิกา นิลบุญเรือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงจิรกาญจน์ ปนทอง ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงชลดา ดวงสงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กหญิงชาดา ใจน้อย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กหญิงชาลิณี สาธุการ
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กหญิงชาลิสา คงประเสริฐ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงชาลิสา วีศรี ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กหญิงญาตาวี สุขประเสริฐ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ แย้มจันทึก
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กชายปลืมปติ

้

สร้อยพิมาย ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กชายพีรพงษ์ ทองยัง ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กชายภัทรพงศ์ เตือนสติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กชายศุภกรณ์ วารุณศาสตร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๓๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ม่วงจำปา ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายอรรถสัณห์ แก้วจรูญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายอิทธิชัย เทียงตรง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงนภสร แซ่หยาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงนราพร วงษ์สุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงนิตยา สุขพลอย ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงปทมวรรณ โพศิริ
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงปยะวรรณ โหมดศิริ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงพิณทิพย์ แววกิง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๔๐
นายจักรกฤษณ์ นิยม

๑๑/๒/๒๕๑๑
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงชลทิชา แก้วมณี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ไชยะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา วายลม ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงดวงหทัย ศรีโสภณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๓ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงนภัสนันท์ ชุมชืน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงนันทิยา วงศ์ดี ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงนำฝน คำสิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงประภัสสร สุทธี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กชายธราดล เทียนศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๕๐

เด็กชายปญญาภพ แก้วสุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงภัทรกันย์ ติยะโคตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงภูษณิศา สีดาจิตร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงรัตนสุคนธ์ ศิลปวิสุทธิ ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กหญิงวรกานต์ บุญประดิษฐ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงวาสนา ปนทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงสิริยากร แก้วสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงอริสรา ศรีวัฒนะ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กชายพงศกร ปงทอง ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กชายพิจารย์ สำรวย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๖๐

เด็กหญิงกัณฐมณี น่วมภู่
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๖๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เจริญลักษณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กหญิงชุติมา นิคม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กหญิงนริสา พิมพ์พืชน์ ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กหญิงปนัญญา ทองที
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงรัตนาวดี งามเฉลียว ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ เงินแสนหมืน

่

๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงจุฑามณี สุยอย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กชายกฤษณะ สังฆะชัย
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงจิรวดี ธัญญกิจ ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๗๐

เด็กหญิงณัฏฐ์เณรี
ณัฐภัทรชญานนท์ ๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ฤทธิบุญไชย ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงนรีกานต์ เขียวไพรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงสิริมา จันทร์รอด
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายจักรพันธุ์ ตันฮัวมิน

๊ ้ ้

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๗๕

นางสาวจรัสรวี หัสดินทร
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๗๖

นางสาวกนกวรรณ ขันทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไตยราช
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๗๘

นางสาวจุฑามณี หอมทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงจุฬารัตร์ แก้วงาม ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๔ / ๒๑๐
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ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๘๐

เด็กหญิงนภษร พนมสังข์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงพรชนิต สายบุญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อิมสุข

่

๑๑/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๘๓

นางสาวลลิตา พิกุลศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๘๔

นางสาววรรณนิภา ยุกตานนท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๘๕

นางสาวศิริลักษณ์ กรอบทอง ๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๘๖

นางสาวเจนจิรา ยกซิว

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กชายสิรวิชญ์ องอาจอิทธิชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายศุภชัย กิดเกิด
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงพิชญาภา ใจมล
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงกัลยา ขันนิคม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๙๑
เด็กหญิงปทธิญาภรณ์

กรรณภักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงสุภาวดี วงษ์จำรัส

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงอรณิชา พิมพ์สะเดาะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงการะเกด ทรงเนียมศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงอริสา จันทรทัศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๙๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นนกระโทก

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงพรณิชา ศิลปไชย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงดวงนภา ตุ้มสกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงณัชนันท์ ตันหยงมัด
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๐๐
นายธราเทพ ฟกแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๐๑

เด็กชายมณเฑียร อึงปญญา

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายธนะพร พัวกาหลง

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะสีชัง วัดถำยายปริก  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๐๓

นางสาวสุกัญญา เกรียงกูล
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะสีชัง วัดถำยายปริก  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๐๔

นายทรัพย์ทวี ศรีสมรทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๐๕

นายอภิวัฒน์ คำสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กหญิงศศวิมล ดอกดวน

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๐๗
นางสาวเสาวลักษณ์ สาทิสะลัก

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๐๘

นายนัฐกฤษ ศิลปสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บริสุทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๑๐
นายพัศดี พรมโส

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๑๑

นายพสุธร ชมพูนุช
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๑๒

นางสาวสุดารัตน์ แสนสุริวงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กหญิงอเมนด้าร์ลี มูลเล่อร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายณัฐพล เข็มต้น

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๕ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๑๕

นายพีรพล บัวพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๑๖

นายวีรภัทร์ กมลเนตร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๑๗

นางสาวศิริรัตน์ นพรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๑๘

นายศุภมงคล วงษ์สังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กชายธวัชชัย จำปาพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๒๐

นางสาววิมพ์วิภา เมฆกัมพล

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงบุษกร สุวรรณวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา สืบเนียม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กหญิงนาเดีย สิงห์ปรุ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงธันยพร สุวรรณโชติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ รักแดง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๒๖

นายฤทธิชัย หาทรัพย์ครอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงปวีณา สมสอาด
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๒๘

นายกฤษณพล นามขาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๒๙

นางสาวภารดี หอมจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๓๐

เด็กหญิงจันจิรา เรือนแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กหญิงอริสา พานิรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงญาดา อยู่สบาย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มอบประโคน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงขวัญพร ไชยศึก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงนริศรา อ่อนฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กหญิงอัญชริกา เรือนทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กหญิงธันวาพร มุมทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ทองงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงวาสนา ดลวิจิตร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๔๐

เด็กหญิงนัยยาน่า ฟชเช่อร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงพิพัฒพล อึงพวง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายปยะวัฒน์ ผลิตพานเงิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๔๓

อุบาสิกาสมควร สุขสบาย
๒๐/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงชลดา กฤษณะภูติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๔๕

นางสาวณัฐธิดา คนเทียง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๔๖

นายสถาพร ผ่องใส
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๔๗

นายวศิน ศิริเศรษฐพัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๔๘

นางสาวโชติกา อ่างบุญตา
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๔๙

นายชยังกูร บัวศรีพุทธานุ
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๖ / ๒๑๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๕๐

นายวรสรณ์ งามศิลป
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๕๑

นางสาวขวัญฤทัย คันทีท้าว
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๕๒

นายโอลิเวอร์ เฟาสท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๕๓

นางสาวศศิจันทอง จ้อยลี
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๕๔

นางสาวสาธนี เตลียะโชติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๕๕

นางสาวจิรภิญญา ชัยชิต
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๕๖

นายณัฐดนัย โสภี
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๕๗

นางสาวสุพิชชา ชอบทดกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๕๘
นางสาวโดมินิค ศิริกานดาพร

รีคแคร
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๕๙

นายศุภนัฐ อัศว์สกุลเดช
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๖๐
นางสาวบุศรินทร์ เอียมบาง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๖๑ นางสาวเมลิสสา สิริภาณ์

โลเรนเกล
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๖๒

นางสาวสุพัชรินทร์ พุกจินดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๖๓

นางสาวศุภรัตน์ ยะอนินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๖๔

นางสาวคุลยา วงษ์กวีวัฒนกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๖๕

นางสาวกชกร จันทร์หอม
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๖๖

นางสาววรางคณา ชาดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๖๗

นายวิรชัช ศรีไหม
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๖๘

นางสาวสโรชา เมธาสมภพ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๖๙

นางสาวภาวิดา อังคณาพัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๗๐

นางสาวจณิสตา วิจิตรเศรษฐกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๗๑

นางสาวอภิชญา เรืองทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๗๒

นางสาวปนปรีดา เจตมงคลวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๗๓

นายรุ่งธุรกิจ องอาจวศินกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๗๔

นายณัฐพรรษ์ วัฒนศรีสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๗๕

นางสาวปาณิสรา ครองมลคล
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๗๖
นางสาวหทัยกาญจน์ ปภาคีรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๗๗

นางสาวนภกมล ศรนรินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๗๘

นางสาวจรัสพร ม่วงลาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๗๙

นางสาวรินรดา โบสถ์แก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๘๐
นายวิทวัส จิวสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๘๑

นายศักดิสิทธิ

์ ์

มาศทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๘๒

นางสาวธนวรรณ ระดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๘๓

นางสาวปยาภรณ์ ตังตระกูลธรรม

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๘๔

นางสาวจิดาภา รัตนประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๗ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๘๕

นายสเตฟาน ตาเปยโร
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๘๖

นางสาวตติยา
อิศราประทีปรัตน์ ๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๘๗

นางสาวรวิกา อินชำนาญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๘๘

นายเสฏฐวุฒิ หงษ์ษา
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๘๙

นายธนัช คณางค์นานนท์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๙๐

นายณัฐพิพัฒน์ ฐิดาพรโภคิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๙๑

นางสาวศิริมณี หาญสุริย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๙๒
นางสาวณิชาวรินทร์ ขุมทรัพย์ดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๙๓

นายปรีชาพล วงศ์กำภู
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๙๔

นายนฤเดช คุ้มคง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๙๕

นางสาวปภาดา ตันติดิลกวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๙๖

นางสาวสลัลชนา เหมศิริรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๙๗

นางสาวอารียา เรืองสว่าง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๙๘

นายธนรวัฒน์ สระแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๗๙๙

นางสาวเพ็ญพิสชา เพ็ญจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๐๐
นางสาวกวินทิพย์ เลิศศิริ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๐๑

นางสาววนัชพร ธนชัยวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๐๒

นางสุภาวรรณ ปานทะเล
๑๗/๐๑/๒๕๑๖

วัดศรีวนาราม ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๐๓
นางสาวเจษฎาพร จันทนาด ๒/๒/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๐๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ จันทร
๒/๑๒/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๐๕

เด็กชายศิวกร ศรีอาจ ๓/๘/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๐๖

เด็กชายวิกรม เถาวันดี
๒๑/๖/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายนรินทร์ จังมีโคตร

๑๑/๔/๒๕๔๖
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๐๘

เด็กชายชานนท์ แก้วหร่าย
๒๑/๖/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๐๙

เด็กชายธรรมรัตน์ เรืองสวัสดิ

์

๑/๘/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๑๐

เด็กชายนิธิพัฒน์ ใจมิภักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายวิชิตชัย ม่วงแกมไหม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายกุญช์ภัช ปนสกุล ๑/๗/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายนันทวัฒน์ จันทะคะมุด
๖/๑๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายธีรภัทร เจริญสุข
๓๑/๑/๒๕๔๗

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พูลทวี ๘/๕/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายธนภัทร์ หนองใหญ่
๑๙/๖/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายอิทธิวัฒน์ ทองสนิท
๑๑/๔/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงสุวนันท์ มังขยัน
๒๑/๔/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๑๙
เด็กหญิงจีรพรพรรณ อิมเต็ม

่

๑/๖/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๘ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๒๐

เด็กหญิงกันติยา ผาติเสนะ
๑๗/๗/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงพิชชาภา โกรัมย์
๓/๑๐/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กหญิงสุรัสวดี นนทศักดิ

์

๑๓/๔/๒๕๔๖
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงพรรษา วงศ์คำภู
๑๒/๗/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงนิชาภา สงวนสิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงธีรนุช จูงาม
๑/๑๐/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงสุภัชชา เจ๊ะมะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงณิชกานต์ สติภา
๑/๑๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงสราวลี รอดสุด
๑๕/๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงสุภาพร ดวงวันทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงกัณฐิกา ยนต์พงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงณัฐพร แซ่อึง

่

๕/๓/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กหญิงวิภาดา แสงไชยา ๑/๖/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงรุจรดา จุโด ๓/๗/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ยวงแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงพาณิภัค ขาวสนิท
๑๕/๖/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงอภิญญา คนตรง
๑๓/๓/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กหญิงอารยา นาคสุข ๑/๘/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กชายปณภัค สลามทอน
๑๕/๖/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๓๙
เด็กชายศักดินรินทร์

์

พ่อค้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๔๐

เด็กชายภัคนันท์ เย็นภูเขา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กชายนิธิศ โม๊ะสันทะ
๒๑/๕/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายสุทธิภัทร ประเสริฐพันธุ์ ๕/๕/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายเดชดนัย พรมนอก
๑/๑๐/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กชายสิทธิชัย จงกลาง ๗/๖/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายนินจา เคนคำ
๑๓/๗/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายกงสวรรค์ จันทบุลี ๗/๙/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กชายสหรัฐ หัตถกิจอุดม ๑/๒/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กชายปฏิภาณ โพธิกุดไสย
๑๖/๖/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กชายนัฐวัฒน์ อินงอ

่

๓/๒/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เย็นชูจิตร

๑๗/๑/๒๕๔๖
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงณัฏชา ขุนท่าเรือ
๑/๑๐/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงนฤมล จำปาโพธิ

์

๓/๕/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงรักษ์จิรา จำปาทอง
๒๑/๘/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงเยาวรัตน์ ปญญาไว ๑/๙/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงกัญจนพร คำหอมชืน

่

๕/๗/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงภาวิณี จันทไทย
๓๑/๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงมาธวี รุ่มนาค ๑๔//๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงศุภิสรา ศรีมะละกูล ๓/๑/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๕๙
เด็กหญิงปรียาวรรณ ศรีสะอาด ๖/๖/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๖๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ จิวสกุล

๋

๑/๑๒/๒๕๔๖
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ คำมีอ่อง ๑/๒/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงพิรดา สกุลเดช
๑/๑๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงโสภิตา รักบำรุง
๑๖/๙/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์ สตารุ่ง
๒๕/๔/๒๕๔๗

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงกาญจนา พิเศษ ๖/๖/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายรัตนโชติ รัตนรัตน์
๒๑/๕/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายอธิวัฒน์ พันธุ์ศรี ๑/๙/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กชายชัยวัฒน์ แสงนันทรัตน์
๑๐/๙/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ หลวงอินทร์
๑๓/๗/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๗๐

เด็กชายสหรัถ ฉิมวิเศษ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายอนุชา แดงสันเทียะ

๊

๓๑/๓/๒๕๔๖
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายอัษฎายุศ ศรีบัว
๑๗/๖/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กชายจิรวัฒน์ วังแก้ว
๒๘/๗/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายคณกร ประวัติกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายชัยชนะ นิลวิเวก ๑/๔/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายสุโขทัย ทองคำ ๘/๘/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายอนิวัตติ

์

เพ็งพินิจ
๒๑/๙/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายวีรวัฒน์ สุ่มดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กชายจิรพนธ์ ชะมาประโคน
๒๑/๓/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๘๐

เด็กชายพัสกร ถนอมเมือง
๑๐/๙/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กหญิงกนกพัชร เฟองคอน ๑/๒/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กหญิงสุวิดา นวลเนตร์ ๕/๔/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กหญิงกัญญา วงศ์ทรัพย์ศิริ ๑/๙/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงภัทรพร แสนกล้า
๑๑/๖/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงสุภาวิดา พรหมชาติ
๑๖/๗/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กหญิงศรัณยา สุวรรณศร
๑๐/๖/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กหญิงนพรัตน์ มาตรง ๗/๘/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงนันทรัตน์ ยอดเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงธาลิสา รุ่มนาค ๖/๗/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๐ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๙๐

เด็กหญิงณัฐชา ตินตะบุระ ๑/๒/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงจิรัญญา จงดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ คันศร ๒/๙/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ปชชุมพร
๑๓/๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ โคตะสี ๓/๔/๒๕๔๗ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงอตินุช จันทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงศศิวิมล อเนกบุญย์ ๓/๘/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงนิตยา เทพรักษา
๓/๑๑/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กชายจีรพัฒน์ จิตรระเบียบ
๑๐/๙/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงรัตนวดี นามรัตนศรี ๒/๒/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงศิริกาญจน์ นาคจู ๙/๑/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เยมสันเทียะ
๓๐/๔/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๐๒

เด็กชายวสินธุ์ หนองใหญ่ ๗/๕/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๐๓

เด็กชายเตชพัฒน์ เพียกเพีย
๑/๑๒/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กชายวรากร สายพิณ ๔/๖/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กชายวรวุฒิ มีคงเมือง ๑/๘/๒๕๔๔ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กชายศุภณัฐ แซ่เฮง
๑๓/๘/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๐๗

นางสาวกวิดา อุ่นไทย ๖/๕/๒๕๔๔ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กหญิงวิมล เทียนทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กหญิงภัทรสุดา ไหลเลือน

่

๑/๑/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๑๐

เด็กหญิงนนทนันท์ หมืนชาติ

่

๒/๑๐/๒๕๔๔
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงนภาพร สิงหาชัย ๑/๙/๒๕๔๔ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๑๒

นางสาวนฤมล กันเกษ ๔/๖/๒๕๔๔ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๑๓

นางสาวกมลทิพย์ ก้านเหลือง
๑๐/๑/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงมุกนภา จุมครอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๑๕

นางสาวปฐมาภรณ์ ทองคำใบ ๑/๕/๒๕๔๔ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงวริญญา แสนฟอง ๘/๗/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กชายรัชชานนท์ ทับทิมทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สีทอง
๓/๑๒/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กชายกฤตัชญ์ ภูสมยา
๑๕/๖/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๒๐
นางสาวพิมพิกา หมวกอินทร์ ๓/๘/๒๕๔๓ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงนิตยา พันธฤทธิ

์

๑/๔/๒๕๔๔ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงสุธิชา เนตรสาร
๑๗/๘/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กหญิงกรกนก เฟอยตา
๒๒/๑/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กหญิงธันยธร พึงนุสนธิ

่ ์

๑/๕/๒๕๔๔ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๑ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กหญิงณัชชา จันทร์ศรีทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๒๖

นางสาวมัลลิกา ทองรัศมี
๑๙/๑/๒๕๔๑

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงวิรชา บุญขาว ๙/๓/๒๕๔๔ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงธิดาพร อนุสรณ์
๑๓/๗/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ หงษ์โต
๑๕/๔/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๓๐

เด็กหญิงสุพรรณณี สีดวง ๖/๕/๒๕๔๔ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงเพ็ญนิภา ประชาชิตร ๑/๗/๒๕๔๔ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๓๒

นางสาวลัลนา จิตต์มัน

่

๑๒/๗/๒๕๔๓
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงอตินุช แสงกลาง
๕/๑๒/๒๕๔๔

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๓๔

นางสาวสิรินดา จีนปรุ ๑/๖/๒๕๔๓ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๓๕

นางสาวขนิษฐา ทับมิม

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงพลอยมณี แก้วประเสริฐ ๔/๖/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงนันทิชา คุ้มภักดี ๔/๔/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๓๘
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

ศิลรักษา ๓/๓/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงธนพรณ์ แสะอาหลี
๑๑/๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กชายต้นสน ลานอก
๑๗/๖/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงกำไล รัตนสมบูรณ์ ๑/๙/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายณัฐธิ วิน
๑๓/๒/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายสุทธิพงศ์ อยู่เย็น

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา ครองเกียรติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงรินรดา เชิดชู
๑๒/๓/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงศศิภา ราตรีคีรีรักษ์
๑๖/๔/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กชายศุภโชค คุณาญาติ
๑๑/๑/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กชายปฏิภาน แสวงผล ๓/๔/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายชลชาติ ลนจันทา ๓/๗/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กชายวรพล นวลนุ่น ๗/๗/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายศุภกรณ์ สะอาด ๑/๙/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายวิชญพล เกษทองมา
๑๓/๒/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงภานุมาศ นามมาตย์ ๓/๓/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงกัลยาณี รีพล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงศิริภัสสร จิตสกล
๒๑/๓/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงญาณิศา ปเฮง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงพลอย โพธิเงิน

์

๑๐/๕/๒๕๔๕
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงเมธาวี ไกรฤทธิ

์

๑/๒/๒๕๔๕ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงพรธิตา ก้านทองหลาง
๑๒/๙/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๒ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กหญิงปญจมา ทองมี
๑๓/๑/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงวรรณ การกรณ์
๑๙/๔/๒๕๔๕

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงผกามาศ โปทาคำ
๒๒/๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงเอพธิล
แฟนะดีนไอจน์เซล ๑๓/๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงพัทธวรรณ เยียมวิริยะ

่

๒๓/๑/๒๕๔๕
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กชายศิริพงศ์ เถาเครือมาศ
๑/๑๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ขวัญเนตร
๑๘/๘/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายชัชชัย ชัยธรรม
๓๐/๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายพงศกร จันทร์ศิรินุสรณ์ ๔/๑/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายธราดล เรืองศักดิ

์

๑/๑๒/๒๕๔๕
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายเอกบวร อุดมภ์ ๗/๕/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์อยู่
๒๘/๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงสุวนา จันทร์อยู่ ๙/๒/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงชาลิสา ลุนจันทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ ชำนาญ
๑๕/๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงผาณิต สุขแสวง ๗/๒/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงจรินญา แซ่ลี

้

๑/๙/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงพรหมพร นุชแผน ๓/๒/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ช่างเหล็ก ๗/๖/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๗๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน โคตรัตน์

๑๑/๑/๒๕๔๖
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๘๐

เด็กหญิงสิราวรรณ ช่างเหล็ก
๑๓/๗/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงจิดาภา เจนการ ๕/๑/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ อกอุ่น
๑๑/๑/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เงางาม
๑๑/๘/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงปณฑิตา เทพนา
๑๙/๕/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงอาทิตยา การะเกศ
๒๐/๖/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงจิรนันท์ พรมคำ
๑๑/๕/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ นาคสุวรรณ
๒๒/๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงจีระสิน หาญธรรม
๕/๑๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงอริสา ปองแก้ว ๗/๖/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กหญิงนันท์นิตย์ ปญจะ ๒/๕/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายธนโชติ ทับทิมน้อย
๑๑/๙/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จิตต์ประกอบ

๓/๑๑/๒๕๔๖
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงอัจฉรา ธรรมดี
๑๑/๔/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล จันทรมาศ ๒/๗/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงปุญญภา สัมฤทธิดี

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายขวัญเนตร ฉิมพาลี ๔/๔/๒๕๔๖ สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายจักรพันธ์ ครุตรัมย์
๑๗/๙/๒๕๔๖

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงชญาวรรณ ราบรืน

่

๑๓/๙/๒๕๔๖
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงจิรัญญา คุณนาเมือง
๒๕/๔/๒๕๔๗

สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายภัทรกร ผลวิลัย

๑/๑๑/๒๕๔๖
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายอนันท์ อยู่สบาย

๒๑/๕/๒๕๔๔
สว่างฟาพฤฒาราม สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๐๒
นางสาวรัตนา ราชคู

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายปฏิพล ธาราศักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายกรชวัล จะวะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายปริญญา สุขอินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายพิรุณ พรหมศิรินนท์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายอนุรักษ์ จริตกาย

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายอลงกรณ์ ประกอบผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

คำภะวา
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายพีรพัทร กระจับเงิน

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กหญิงนิดารัตน์ แท่นแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๑๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ภูดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประกอบธรรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา หารดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กชายสุธิพงษ์ แรงจริง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๑๖

เด็กชายวรวัฒน์ เขียวสีทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อ้นเปยม

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กชายอัมรัตน์ ไวยากรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กชายธนาวุธ เสือเหม็ง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงสุพรรษา ทองขาว

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงรุ่งนภา เจนจบอักษร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๒๒

เด็กหญิงกฤษณา เมืองมัจฉา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๒๓

เด็กหญิงณัฐพร พรมประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กหญิงอนันญา ลงสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงเกวลิน รอดชมภู

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กชายนิมิต พินิจมนตรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๒๗

เด็กหญิงภัทราวดี พงษ์พันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กหญิงแพรวไพลิน ทัพพิจิตร

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กชายนนทชัย แก้วลายคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๔ / ๒๑๐

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายธนพัฒน์ โสภาเพีย

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๓๑

เด็กชายปธานิน หีบเงิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กชายพงศ์ธร แสงทองอร่าม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กชายชนม์ชนันทร์ งามสงวน

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๓๔

เด็กชายณัฐดนัย ธรรมธีรศิริกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๓๕

เด็กชายพัทธดนย์ ดอนหอมตา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กชายวีระชัย เตียวพงษ์สานต์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๓๗

เด็กชายศุภชัย แสงจ้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๓๘

เด็กชายธนภูมิ ดวงสุนทร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๓๙

นางสาวภาวินันท์ จันทร์เพ็ง
๐๙/๐๘/๒๕๒๐

วัดหนองปรือ หนองปรือ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๔๐
นางสาวพรธิดา กุลนาแปง

๐๘/๑๐/๒๕๓๑

วัดหนองปรือ หนองปรือ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๔๑

นายจันทา สาลือชา
๐๓/๐๓/๒๔๙๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๔๒

นายณัฐพงศ์ ชูทรัพย์
๐๑/๐๔/๒๔๙๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๔๓

นายสมบัติ ผิวศรี
๑๓/๐๔/๒๕๐๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๔๔
นายสมพร ไชยรัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๔๕

นายวรวิทย์ วิวัฒนศร
๒๐/๐๔/๒๕๐๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๔๖

นายสุรสิทธิ

์

สินใหม่
๐๘/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๔๗

นายณัฐวุฒิ กล่อมประเสริฐ
๐๕/๐๔/๒๕๑๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๔๘
นายจารุ เลียงตน

้

๐๕/๐๒/๒๕๑๐
เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๔๙

นายประยูร เจริญทรัพย์
๐๙/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๕๐
นายเดชา เอือจิตร

้

๒๔/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๕๑

นายสุวิทย์ มันใจ

่

๐๑/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๕๒
นายอนัน เข่งกรอง

๑๕/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๕๓

นายมานพ สังเกตุ

๑๕/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๕๔

นายศรีนวล จันสุข
๐๗/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๕๕

นายวิชัย นุชเล็ก
๓๐/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๕๖
นายสุธีระ จิตเสงียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๕๗

นายทองดี ทับทิม

๒๑/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๕๘

นายวาทิน ระมาศ
๐๔/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๕๙

นายกานต์ ปนบุญชู
๐๓/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๖๐
นายชาตรี ขำรอด

๑๖/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๖๑

นายมนตรี โพธิบาง

์

๐๒/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๖๒

นายนภกร ศิลปบูรณะ
๓๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๖๓

นายไพศาล โสภาฉัตร
๒๐/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๖๔
นายวรพงษ์ บุพชาติ

๐๔/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๕ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๖๕

นายไพศาล อ่อนเกิด

๑๒/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๖๖

นายธวัช โพธินาแค

์

๐๑/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๖๗
นายพงษ์สวัสดิ

์

พันธุ์ทองดี
๑๑/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๖๘

นายนิรันดร์ เหนือแจ้ง
๒๔/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๖๙

นายประไพศรี ผาสุก
๐๕/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๗๐
นายจักรกฤษ พรายระหาร

๐๗/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๗๑
นายปริญญา ปญญาฟู

๑๒/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๗๒

นายอุเทน เพิมวงษ์มาก

่

๑๓/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๗๓

นายสิทธินันทร์

์

แก้วเหล็ก

๒๗/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๗๔

นายอุเทน แสนจอน
๒๙/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๗๕
นายธนพล ดอนผา

๐๖/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๗๖

นายธนาพล ธนภาธันย์
๐๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๗๗

นายมานะ หนูสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๗๘

นายธงชัย สหายสุข
๑๗/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๗๙
นายเอกชัย ดำรง

๑๘/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๘๐
นายนธี บุญส่ง

๒๑/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๘๑

นายเมตตา ปนแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๘๒

นายอัมรินทร์ แก้วอยู่
๓๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๘๓
นายณัฐพล ตรีสุวรรณ

๐๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๘๔

นายวีรวัฒน์ บุญสาลี
๐๗/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๘๕

นายพงศ์ศุลี สุขประเสริฐ
๒๔/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๘๖

นายเจตน์สฤษฏิ

์

พงษ์อำไพ
๒๖/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๘๗
นายสรรค์ชัย ม่วงสี

๓๐/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๘๘

นายสุทธิเดช พัชรสรวุฒิ
๒๐/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๘๙

นายพานิช เพ็ชส้ม
๑๘/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๙๐
นายธวัชชัย ช่างไม้

๑๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๙๑
นายศุภชัย ไชยกูล

๒๗/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๙๒

นายจรัญ บุญเจริญ
๒๘/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๙๓

นายคมสัน สร้อยสน
๐๔/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๙๔

นายวีระพงษ์ จินดาธรรม
๐๘/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๙๕
นายนิพล อิมขุนทอง

่

๐๔/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๙๖

นายพลศักดิ

์

ธนะพัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๙๗

นายชาญชิต อิมทอง

่

๒๓/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๙๘

นายจักรินทร์ สวนสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๐๙๙
นายธงชัย เลิศมณี

๒๙/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๐๐
นายวีระพงษ์ ถาวร

๒๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๐๑

นายอัครทัศไนย ไชยราช
๐๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๐๒
นายธวัชชัย นพศรี

๐๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๐๓

นายมาโนช ประสพสิน
๒๔/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๐๔

นายสมภพ สุดน้อย
๑๐/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๐๕

นายวีระ โหตะรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๐๖
นายคณิศร อำพูล

๐๖/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๐๗

นายธีรพล ผลวิชา
๐๔/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๐๘

นายศรวัน น้อยสิน

๑๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๐๙

นายสรศักดิ

์

สียา
๒๘/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๑๐
นายอนุชา ดิษสมาน

๒๘/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๑๑

นายกิตติศักดิ

์

ถ้วนสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๑๒

นายประเสริฐ กาทอง
๑๕/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๑๓

นายธเนศ สหาวุธ
๐๓/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๑๔

นายทวี จิตมันออม

่

๒๒/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๑๕

นายทรงเกียรติ บุญประเสริฐ
๐๙/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๑๖

นายอุเทน คชาโภชน์
๐๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๑๗

นายอรรถพงษ์ คชาโภชน์
๐๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๑๘

นายพุฒิไกร แก้วกลางศึก
๑๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๑๙

นายศักดิสิทธิ

์ ์

จงเสถียร
๑๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๒๐

นายสามารถ หมวกทอง
๑๒/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๒๑

นายสุวิทย์ มีเรียน
๑๙/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๒๒

นายวิชัย จันทร์เทียน
๐๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๒๓

นายสุขสันต์ ปองแสนคำ
๐๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๒๔

นายประเสริฐ แสงทอง
๒๒/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๒๕

นายสิทธิ แก่นประธูป
๒๓/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๒๖

นายนัธพร สมบูรณ์สิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๒๗

นายสมประสงค์ คำแตง

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๒๘

นายกิตตินัย ไชยเนตร
๑๙/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๒๙

นายอดิเทพ วุ้นชีรอง

๑๘/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๓๐
นายไพศาล เจตเจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๓๑

นายรัฐวิทย์ ทรงเดชะ
๑๘/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๓๒

นายทำนบ เทียนสงค์
๒๖/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๓๓

นายณัฐพงษ์ เสาวกุล
๐๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๓๔

นายพงษ์นิทัศน์ หมุดธรรม

๒๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๓๕

นายศราวุส สำรองทรัพย์
๑๙/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๓๖

นายกิจไพศาล โรจน์ตระการกิจ
๐๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๓๗

นายพิชิต สิทธิโภชน์

๑๕/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๓๘

นายชูชีพ ชัยศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๓๙

นายธันธวัช ทองมอญ
๓๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๔๐

นายชัชวาล สุทธินา

๑๕/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๔๑

นายธีรชาติ วัดอ่อน
๑๖/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๔๒

นายธีระพงษ์ จันทรวงค์
๐๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๔๓

นายธีร์ธวัช สอนสกุล
๒๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๔๔

นายศักดิดาวุธ

์

ชวลิต
๑๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๔๕

นายสหรัฐ ปากนำ
๑๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๔๖

นายทวีศักดิ

์

สุดปญญา
๑๑/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๔๗

นายวัชรพงษ์ กลินกุหลาบ

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๔๘

นายสราวุธ สินธุ์สุข
๒๗/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๔๙

นายศิริโชค วณิชยาพิบูล
๑๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๕๐

นายธัญพิสิทธิ

์

แก้วโสธร
๐๗/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๕๑

นายอำนาจ กองฆ้อง
๐๗/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๕๒

นายกิจประเสริฐ แดงเปย
๑๒/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๕๓

นายขวัญชัย ดีโซรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๕๔

นายณัฐธัญพงษ์ อินทร์มา
๐๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๕๕

นายสุภาพ เกลียงประเสริฐ

้

๒๓/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๕๖

นายสุนาท ซือสัตย์

่

๒๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๕๗

นายณัฐพล ขันชัย
๐๙/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๕๘

นายทรงพล เพรชสุข
๒๔/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๕๙

นายชัยพร มนต์วิเศษ
๒๕/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๖๐

นายเรวัตร พลธีระ
๐๔/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๖๑

นายธงชัย มีสุข
๒๗/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๖๒

นายธีรวัฒน์ เรืองรักษา
๑๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๖๓

นายอำพล นิลสุข
๑๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๖๔

นายสัญญา พุทธา
๐๖/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๖๕

นายเอนก กลินสุคนธ์

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๖๖

นายอติชาติ นุชนวล
๐๒/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๖๗

นายยุรนันท์ มนต์คาถา
๒๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๖๘

นายสถาพร ทองแท้
๐๗/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๖๙

นายไตรรงค์ สุมนทา
๓๐/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๘ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๗๐

นายวิทวัส กระสังข์
๑๙/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๗๑

นายพิธราสิษฐ์ เกตุสุริยงค์
๓๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๗๒

นายอิธวัฒน์ ภูปุย
๐๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๗๓

นายวีระพันธ์ ละมุลนอก
๒๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๗๔

นายธนารัฐ จันทร์อ่วม
๐๘/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๗๕

นายศุภวัฒน์ คงสุวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๗๖

นายณรงค์รัตน์ เส็งประเสริฐ
๒๗/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๗๗

นายจตุพล สุวรรณเขต
๐๘/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๗๘

นายวัชระพงศ์ ดวงมณี

๒๘/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๗๙

นายศราวุธ หัดกล้า
๒๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๘๐
นายสิทธิศักดิ

์

เสียงเพราะ
๐๖/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๘๑

นายภาณุพงษ์ ฉายสังข์
๓๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๘๒

นายบรรจง แสงทอง
๒๓/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๘๓

นายสุเชษฐ์ โกมลวานิชย์
๓๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๘๔

นายพิเชษฐ สะกิจเกิด
๒๓/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๘๕

นายชัชวาล เจริญสุข
๑๕/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๘๖

นายเฉลิมศักดิ

์

ศรีชัย
๐๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๘๗

นายณัฐวุฒิ ชมภูนุช
๑๓/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๘๘

นายกัลวัฒน์ สุขสุวรรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๘๙

นายจักราวุธ ศรีเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๙๐

นายพรชัย ธ.น.หม่าน
๑๒/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๙๑

นายวีรพล ช่างสกุลทอง
๓๐/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๙๒

นายสหรัฐ เรืองดิษฐ์
๒๔/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๙๓

นายนพพร เปยยา
๑๒/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๙๔

นายอานนท์ ชืนชม

่

๐๗/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๙๕

นายณัฐวุฒิ กาญจนเกตุ
๑๒/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๙๖

นายปรัญญา เลียงตน

้

๐๗/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๙๗

นายเอกสิทธิ

์

แสงสว่าง
๑๒/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๙๘

นายทรงวุฒิ เทียนสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๑๙๙

นายบัญฑิต บุญแผน
๐๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๐๐
นายดิษฐภัทร ถานโอฬาร

๐๖/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๐๑

นายเสกสรรค์ สังข์นำมนต์
๐๗/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๐๒

นายวิทวัส หินอ่อน
๒๕/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๐๓

นายจตุรงค์ แสงสว่าง
๑๖/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๐๔
นายณัฐกิตติ

์

ปญญาเลิศลำคณา ๒๕/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๐๕

นายดิษพล บุญมาทัน
๐๑/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๐๖

นายภัทร์ชัย พิมพรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๐๗
นายจักรกริช นาควิมล

๒๓/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๐๘

นายณัฐวุฒิ ตรีนันทวัน
๐๑/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๐๙

นายสิทธิกำชัย รักซ้อน
๓๐/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๑๐

นายวันนิมิตร หมืนประสิทธิ

่ ์

๑๑/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๑๑

นายนัฐวุฒิ ลำมณีนิล
๒๙/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๑๒

นายรณชัย เทียนอินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๑๓

นายสุเมธ บุมมาประเสริฐ
๑๕/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๑๔

นายกอล์ฟ ทองแสนคำ
๒๙/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๑๕

นายธีรวุฒิ นิยมพงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๑๖

นายธนบดี วิระกุล
๒๔/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๑๗

นายศรัญย์ นาคเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๑๘

นายสุธีรพันธ์ อยู่ยืน
๐๔/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๑๙

นายโชคชัย จันทเกตุ
๐๗/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๒๐

นายกรกช นาคชูวงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๒๑

นายวรยศ ปติยานนท์
๐๔/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๒๒

นายอิทธิพล ปอมสุด
๐๔/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๒๓

นายดำรงศักดิ

์

สังข์ทอง
๓๐/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๒๔

นายยลพล เจริญภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๒๕

นายสัณฐิติ มะลิซ้อน
๒๗/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๒๖

นายจักรินทร์ นันปวน
๑๖/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๒๗

นางสาวเรวดี ศิริพานิช
๑๔/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๒๘

นางสาวสุกัญญา ปญญากิจ
๒๗/๐๕/๒๕๐๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๒๙

นางสาวอุษา สันประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๓๐

นางสาวปราณี เอียมยิม

่ ้

๑๙/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๓๑

นางสาวเพราพิลาศ กลางบุราณ
๐๘/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๓๒

นางสาวจรูญ หาดเจียง
๐๓/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๓๓

นางสาวดารณี เอียมสกุล

่

๑๕/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๓๔

นางสาวนงนิตย์ มีสุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๓๕

นางสาวรจนา อัลเลน
๑๔/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๓๖

นางสาวรัศมี หลวงโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๓๗

นางสาวมานะ จูจอมพล
๑๘/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๓๘

นางสาวจันทรา บุนชู
๐๕/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๓๙

นางสาวกชกร กรัดภิบาล
๒๙/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๐ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๔๐

นางสาวภัคจิราพร หินตะ
๒๖/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๔๑

นางสาวรำพึง อูดกิง

่

๑๔/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๔๒

นางรุ่งมณี ขุลีทรัพย์
๒๐/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๔๓

นางสาวอรุณศรี จันทรบาง
๐๕/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๔๔

นางสาวนงนุช จันทัน
๐๗/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๔๕

นางสาวธันชนก อุบลรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๔๖

นางสาวทิพานัน เชลลีย์
๐๒/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๔๗

นางสาววันนิศา ถมมา

๑๓/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๔๘

นางสาวอัญชนี แก้วชมพู
๐๒/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๔๙

นางอาภากานต์ ประทุมแดง
๑๐/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๕๐
นางสาวยุวดี หิรัญสุข

๑๙/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๕๑

นางสาวขันเงิน จรงรส
๒๖/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๕๒

นางสาวปนัดดา บัวเคล้า
๐๔/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๕๓

นางสาวญาดา กอเซ็ม
๒๔/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๕๔

นางสาววันวิสา อาภรณ์รัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๕๕

นางสาวอัญชลี ปแย้ม
๑๕/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๕๖

นางสาววันทา เพชรแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๕๗

นางสาวสุนันทา เวียงคำ
๐๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๕๘

นางสาวปยฉัตร บำรงสุนทร
๒๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๕๙

นางสาวจงใจ แก้วจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๖๐

นางสาวสมรัก ถึงไกร
๐๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๖๑

นางสาวมลฤดี ชืนจิตร

่

๓๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๖๒

นางสาวแก้วตา อินทะไชย
๐๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๖๓

นางสาวสุกัญญา มุทาธนกุล
๑๐/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๖๔

นางสาวพัชรินทร์ ชมพล
๒๘/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๖๕

นางสาวปราณี จิตรหาร
๐๗/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๖๖

นางสาวณัชชา จันพา

่

๓๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๖๗

นางสาวมัทนา ยันหล้า
๒๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๖๘

นางสาวสุมิตรา มีคุณ
๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๖๙

นางสาวแพรมุกชา อนาจักรทองคำ
๑๕/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๗๐
นางสาวอรทัย กลโคกกรวด

๒๗/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๗๑

นางสาวบุษดี เรืองสม
๒๙/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๗๒

นางสาวศิริพร นาคโกมล
๒๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๗๓

นางสาวทัดดาว ทับทอง
๑๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๗๔

นางสาวพัทธนันท์ แคนติ
๐๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๑ / ๒๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๗๕

นางสาวอัญธิวา เหลาพรม
๑๔/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๗๖

นางสาววรัทยา อำสุข
๑๑/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๗๗

นางสาวธาดา สุริยะ
๑๔/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๗๘

นางสาวพิมพิมล ต๊ะอ้าย
๑๗/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๗๙

นางสาวสุกัญญา เอมสรรค์
๒๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๘๐

นางสาวศิริพร เรืองโสภา
๑๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๘๑

นางสาวจีระพันธ์ เรียบสัมพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๘๒

นางสาวกุสุมา ขุนศรี
๒๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๘๓

นางสาวยุพิน จงธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๘๔

นางสาวสุวรรณา โลเทียะนัน
๐๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๘๕

นางสาวพัทนาวัล สว่างชืน

่

๒๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๘๖

นางสาวศิริรัตน์ เขียวหนู

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๘๗

นางสาวกรรณิการ์ ไชยเลิศ
๐๓/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๘๘

นางสาวทิพวรรณ เตชะดี
๒๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๘๙

นางสาวอารยา พานมุข
๑๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๙๐

นางกาญจนา เพ็งจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๙๑

นางสาวสายฝน เข็มทอง
๒๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๙๒

นางสาวนำฝน แก้วนิล
๑๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๙๓

นางสาวจิราพร จารัส
๒๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๙๔

นางสาวพัชพร ครองยุติ
๐๔/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๙๕

นางสาวสาวิตรี บริบูรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๙๖

นางสาวศศิธร ฮันนินิน
๒๐/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๙๗

นางสาวศิราณี ฉิมพาลี
๑๔/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๙๘

นางสาวนภาลัย ชัยวภา
๐๕/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๒๙๙

นางสาวอัญชนา นาคนุช
๐๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๐๐
นางสาวอรอนงค์ สุนทรวัฒน์

๒๔/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๐๑
นางสาวสุพัตรา ศรีหาจันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๐๒

นางสาวพรวิไล ทองวงศ์ษา
๑๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๐๓

นางสาวสุภาภรณ์ สองขุนทด
๑๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๐๔

นางสาวลลนา สิงห์วิจารณ์
๒๕/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๐๕
นางสาวปยะนุช แจ้งกระจ่าง

๑๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๐๖

นางสาววันวิสา หนูแสน
๓๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๐๗

นางสาวณัฐนันท์ เข็มทอง
๒๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๐๘

นางสาวอุทัย ปญญาพวก
๑๙/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๐๙
นางสาวประภาพร บุญชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๒ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๑๐

นางสาวอุไรวัลย์ นาคใจ
๑๕/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๑๑

นางสาวอรุโณทัย ไวยครุฑ
๐๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๑๒

นางสาวรัตติกาล สบายใจ
๐๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๑๓

นางสาวสุพัตรา อุระนันท์
๒๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๑๔

นางสาวสุดใจ เหล็กไหล
๐๖/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๑๕

นางสาวดวงธิดา ไทยเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๑๖

นางสาวดวงนภา ไทยเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๑๗

นางสาวลักขณา รักวิชา
๐๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๑๘

นางสาวกมลทิพย์ อินทรประสาท
๑๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๑๙

นางสาวนิชชาวัลย์ ศรีโนนซี
๒๓/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๒๐
นางสาวปาริศ ประไพเพชร

๑๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๒๑

นางสาวน้องพร เสมศรี
๑๒/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๒๒

นางสาวลักขณา ขันธวิชัย
๑๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๒๓

นางสาววลีรัตน์ บุตรสาร
๐๘/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๒๔

นางสาวชไมพร สุขตระกูล
๑๒/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๒๕

นางสาวสุวนันท์ คำเหลือง
๒๓/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๒๖

นางสาวนุจรีย์ วงค์เตชะ
๒๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๒๗

นางสาวโบว์ แสวงแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๒๘

นางสาวพรนิภา ศรจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๒๙

นางสาวกมลพร สีม่วง

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๓๐

นางสาวนภัสสร ชะฎานิล
๐๙/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๓๑

นางสาวขวัญเรือน สังข์ทอง
๒๐/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๓๒

นางสาวเล็ก ไพจิตร
๐๘/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๓๓

นางสาววาสนา เปรมสุขดี
๒๓/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๓๔

นางสาวอมิตา โพธิแก้ว

์

๑๘/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๓๕

นางสาวสุภาพร ศรีโย
๑๓/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๓๖

นางสาวสุดาพร เอียมสำอางค์

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๓๗

นางสาวสายธาร แสงอินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๓๘

นางสาวนุชนาถ กลินเทียน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กชายพงศธร คงสำรวย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กชายชโยดม บุญเสริม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กชายอนุภาพ สารพัฒน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กชายมณฑล ก้อนคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กชายศิวกร หัสดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายเสฐวุฒิ นิลพฤกษ์
๙/๐๑/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๓ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายปริญญา จันทะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายติวานนท์ ช่วยนา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายธนากร วงค์เรือน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงกมลฉัตร เล็กเขียน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กหญิงชนิกานต์ กลำเงิน
๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๕๐

เด็กหญิงปยวลี เจริญทัพ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กหญิงธัญญาพร ปรางทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กหญิงบงกช จันเกษร
๒/๐๘/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงกานสุดา สวาทวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณทรัพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงธนัญญา สุนทรชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงมนต์ธิดา โตแจ่ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายสรรวิสาข์ กียะสูตร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กชายณัฏฐพล ยามไสย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ ชมชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๖๐

เด็กชายนวพล ยศสิงห์
๖/๐๖/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กชายสมบูรณ์ ลิมกมล

้

๑/๑๒/๒๕๔๕
วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

หนูเกตุ
๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ภูอาภรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๖๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บ่อทอง

๒/๐๔/๒๕๔๖
วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา กลำเงิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วพวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ลายคราม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงกนิษฐา กลินขำ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงยุวดี ตาประโคน
๓/๑๒/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๗๐

เด็กหญิงหฤทัย เย็นตะทิพย์
๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงอารดา เรืองเกษม
๗/๐๕/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงสุพรรษา ครุฑรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงแจสมิน เหล่าพันนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กชายเลิศชาย สิงสาท
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กชายวรินทร นามขาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กชายพงศกร ศรีคำน้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กชายธนาวัฒน์ ถ้วนถี

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายคชา ฤทธิลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายพัทยา อันทะปญญา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๔ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๘๐

เด็กชายไกรวิทย์ ประทุมวัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายวทัญู กลินกล้า

่

๒/๐๒/๒๕๔๕
วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองเสริม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงนภารัตน์ ไชยมงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงศิริภากร เอมสมบูรณ์
๑/๐๔/๒๕๔๗

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงเพลงพิณ แสงสินธุ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงแพรชมพู ประทุมตรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กชายภาคภูมิ มากกุญชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กชายธีรภัทร ธนูสา
๒/๐๑/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายวายุ สุพพะชาลี
๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กชายฐิรวัฒน์ อุ่นกุดเชือก

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กชายยศพล เกตุดิษฐ์
๔/๐๖/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายชาญณรงค์ แสงอภัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กชายปรัชญา สุพพะชาลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายยุทธภูมิ กิสันเทียะ
๗/๐๑/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงธนารีย์ จิณานิกรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กหญิงอุสุมา สุทธการ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เพชรพันธ์
๙/๐๒/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงสุจิตรา สุขแสงเปล่ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงสุพรรณี สุขแสงเปล่ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงพัชรี แก้วทอง

๘/๐๕/๒๕๔๖
วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๐๑

เด็กหญิงสิริกันยา เชียงหว่อง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กหญิงอทิตยา อินทปจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๐๓

เด็กชายธันยากร เพ็ชรรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๐๔

เด็กชายพีรพัท อ้นประเสริฐ
๗/๑๑/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๐๕

เด็กชายเจนณรงค์ กองโพน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กชายชนาธิป ผดุงสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๐๗

เด็กชายปฏิวัต งามรูป
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๐๘

เด็กหญิงสุทธิกา นาเมืองรักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๐๙

เด็กชายธนศักดิ

์

แก่นสาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กชายบุณยกร แก่นประธูป

๔/๐๔/๒๕๔๕
วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กชายทรงพล รอบดูดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายสาโรจน์ โชตินอก
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กชายสหรัฐ ศิรินอก
๒/๐๙/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กหญิงวาสนา เต็มชืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กหญิงทิวามล สมสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กหญิงอนุสรา ภูติยา
๗/๐๒/๒๕๔๖

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อำทุ่ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงบุณยานุช จันทร์หอม
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงกมลชนก อ่อนสนิท
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๒๐

เด็กหญิงตะวัน สุบรรณจุ้ย
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กชายภูธเนศ สง่าชาติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กชายทักษิณ คำด้วง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กชายภาคภูมิ สีหานาถ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายอรรถพล นันทะแพทย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงชัญญานุช เรือนน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๒๖
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

บัณฑิต
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุตรงาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กชายโชคชัย วีรสถาพร
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กชายศุกลวัฒน์ จวงอินทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๓๐

เด็กหญิงชลธิชา สาทิพจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงพรชิตา พืชหมอ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กชายณครินทร์ ธารรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงชลลดา สงคราม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงชลธิชา สงคราม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วัดธรรมสามัคคี วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กฤษสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กชายรชต ธรรมจารี
๒๓/๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กชายธนพรชัย บุญเลิศ
๒๑/๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายธนะวรรธน์ วงษ์ไพศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กชายธนกฤต ธูปเรือง ๔/๘/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๔๐

เด็กชายปุณยวัจน์ รุ่งโรจน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กชายจิรสิน เขียวเกษม ๖/๕/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายธนกฤต ยืนยาว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายเดชาธร ยืนยาว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายยศกร ชาวไชย
๖/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายณฏฐพล สวัสดิมูล

์

๓/๑๑/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ค้าคล่อง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กชายชาตรี มิตรลับ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายศตวรรษ บุญยิง

่

๗/๘/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กชายธนากร แย้มดอกไม้
๒๐/๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๕๐

เด็กชายไอศวรรย์ ธรรมสนธิเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กชายชยากร อุตราศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายไกรศร โตสะสุตร์ ๘/๔/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีไพโรจน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กชายโกศิลา มาศิริ
๕/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ เกตุสุวรรณ์
๙/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กหญิงปณณพร ศรีพรมทา
๖/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กหญิงกิรณา พรมโชติ
๓/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กหญิงสิริพร เสือแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงศศิวิมล สัญญเขต
๔/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ ขว้างสืบ

๓๐/๕/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงนภัสสร สุวรรณประทีป ๓/๕/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หมันทำ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงปลายฟา สารพันลำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กหญิงพิชชญา มีมาก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงณัฐสุดา เดชะคุปต์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กหญิงมันฑะนา ด้วงแตง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กหญิงจาสมิน ชไตน์เดิล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงศุภิกา กันแก้ว
๖/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงโยษิตา สิงห์วิสุทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๗๐

เด็กหญิงสุจิตรา นิมะพันธ์
๑๖/๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์แก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงชลธิชา คูนำทิพย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายวรินทร ทองหยวก
๓๐/๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายศิรวิทย์ พลอยดีเลิศ
๒๙/๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กชายชนวีร์ สุวรรณพงศ์
๑๘/๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายนันทพงศ์ พินิจกลาง
๑๐/๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กชายทินกร เตชะตรัยรงณ์
๒๖/๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายณัฐพล กาญจนเกตุ ๗/๕/๒๕๔๕ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายคชินทร พงษ์ไชย
๒๕/๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กชายนิวิฐ วาฤทธิ

์

๒๐/๘/๒๕๔๕
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายณรงค์เดช เนตรประภิศ
๒๑/๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายณัฏฐชัย จันทพุก
๑๓/๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กชายทักษ์ดนัย วงษ์วิลัย
๑๑/๙/๒๕๔๔

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงปยวรรณ หงษ์ทอง
๔/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กชายอติวิชญ์ อินโต
๒๘/๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงนันทิดา ตันวงศ์ ๗/๗/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายชีวิต สดใส ๔/๖/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กชายชัยพัทธ์ กาทอง
๒๕/๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายอ๋อ สดใส
๒๓/๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๙๐

เด็กหญิงวิกานดา ทันประโยชน์
๒/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กหญิงปาริชาติ นิมสำฤทธิ

่ ์

๑๕/๙/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงทิพยวารี เกศรีสังข์
๒๘/๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กชายวันสุ พ่วงน้อย
๒๗/๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์ ศรีวิรัญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงพรกมล บรรจงขยาย
๖/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กชายธีรกฤษณ์ เนียมสวัสดิ

์

๑๘/๓/๒๕๔๕
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กชายพัชรนันท์ ใจประดิษฐ์ ๓/๑/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายปภังกร สาเกทอง
๑๒/๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงกนกพร พันธุ์สาม
๑๙/๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กหญิงรุ่งทิมา คามสายออ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๐๑

เด็กชายอมรเทพ มณีฉาย
๑๘/๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๐๒

นายปฏิภาน ทองประเสริฐ
๒๓/๖/๒๕๔๓

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กหญิงรุ่งฤดี คำสุ

๑๙/๓/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๐๔

เด็กหญิงวรรัตน์ อยู่โยธา
๒๕/๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๐๕

เด็กชายสรวิชญ์ ศศิธร
๑๙/๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ ผดุงเรียง ๙/๘/๒๕๔๗ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๐๗
นางสาวสุพนิดา แซ่อุ๊ย

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๐๘

นางสาววิจิตรา โมลาสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๐๙

นางสาวกาญจนา เทพสมรส
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๑๐

นางสาวปรียาณัฐ สอพิมาย
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๑๑

นางสาวนิชกานต์ กล้าแข็ง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๑๒

นางสาวอลิษา แสงรุ้ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๑๓

นายจิรานุวัฒน์ เมืองเม็ก
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๑๔

นางสาวปภาวี แก้วตุ่น
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๑๕

นางสาวศศินา สำเนียงเสนาะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๑๖

นางสาวปวีณนุช ธัญญาหาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๑๗

นางสาวอาดาภรณ์ แสนสุขเหลือ
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๑๘

นายนพัตธร พุทธจักร
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๑๙

นายเอกภพ เอกปทุมสุวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๘ / ๒๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๒๐

นางสาวสุภาพร แดงไฟ
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๒๑

นางสาวพันธกานต์ สุตะพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๒๒

นางสาวกัญธิมา จันท์ละออ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๒๓

นางสาวภัทรภา สมใจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๒๔

นางสาวธีรดา อินแบน
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๒๕

นางสาวสุภัทรา พวงแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๒๖

นางสาวสุจิตรา พวงแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๒๗

นางสาวกนกพร โชติสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๒๘

นางสาวเกวลี รัตนวาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๒๙

นายณัฐวัตร โชติกูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๓๐
นายสุประวิตร มากท่า

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๓๑

นางสาวสิริมาภรณ์ โพธิประสาร

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๓๒

นางสาวพิมพ์กมล พูลจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๓๓

นางสาวกนกทิพย์ วิเศษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๓๔

นายธนภูมิ ถนอมพุดซา
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๓๕

นางสาวพรพรรษา แสงฤทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๓๖

นายธนวัฒน์ ฤาชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๓๗

นางสาวกัญญาภรณ์ ทองบ่อ
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๓๘

นางสาวศิริวรรณ กำปู

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๓๙

นางสาวฉัตรชนก ทองเกิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๔๐

นายศุภกร แย้มวงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๔๑

นายสหรัฐ นาคจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๔๒

นางสาวพลอยศิริ ศิริวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๔๓

นางสาวพรธิพา ทองบุราณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๔๔

นางสาวกมลทิพย์ ดำรงธรรมสกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๔๕

นางสาวปณิธาน เปรมพล
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๔๖

นายชลสิทธิ

์

วิชิตโสภณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๔๗

นางสาวผึงพญา

้

เสือดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๔๘

นางสาวปลายฟา ชัยเกษม
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๔๙

นายพัชระพงศ์ ร่มพฤกษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๕๐
นายวลงกรณ์ ทองคำซุ่ย

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๕๑

นางสาวอภิสรา ศรีไศล
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๕๒

นางสาวนริศรา ดอนชาไพร
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๕๓

นางสาวฐิดาพร หวังสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๕๔
นางสาวกานต์พิชชา จันโท

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๙ / ๒๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๕๕

นางสาวสุวรรณา หมืนจิตร

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๕๖

นายยศพัฒน์ ดงอามาต
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๕๗

นายชาญยุทธ พลสงคราม
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๕๘

นางสาวนภัทร มุ่งปากลาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๕๙

นางสาวสโรชา ไทยชัยภูมิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๖๐

นางสาวสุดารัตน์ ทับทิมศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๖๑

นางสาวเรืองมณี เข็มทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๖๒

นายวุฒิพงษ์ บุญมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๖๓

นายศรัณย์ ปนเวหา
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๖๔

นางสาวเกศินี ภิรมย์วงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๖๕

นายศุภนิมิต เชิดชู
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๖๖

นายพลเทพ พุ่มพร
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๖๗

นายศักรินทร์ จ้อยสูงเนิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๖๘

นายสิริพงศ์ จันทร
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๖๙

นางสาวอารียา ประจำแถว
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๗๐

นายสุประกานต์ เอียมแข

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๗๑

นายณัฐพงษ์ อาราเม
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๗๒

นางสาวพีรยา พรมฮวบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๗๓

นายวชิรวิทย์ ถนอมจิตร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๗๔

นางสาวกรวรรณ พิมมาศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๗๕

นางสาวชนัญชิดา มีสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๗๖

นายภูผา เทียนคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๗๗

นายกีรติ นิมพูลผล

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๗๘

นางสาวจันทวรรณ ทองเนือแปด

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๗๙

นายพัชรพล แก้วประจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๘๐

นางสาวศุพิสฬา สุรวิทย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๘๑

นายกอบโชค จันทร์แสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๘๒

นางสาวชนิดา บุญญกานนท์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๘๓

นางสาวณัฐณิชา เจริญมนต์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๘๔

นางสาวนันทพร รักเหลือ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๘๕

นายธนาปกรณ์ ไพรรัตน์สมวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๘๖

นางสาวพรวลัย
เต็มเมธาวิทยาเลิศ ๐๓/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๘๗

นางสาววรุณทิพย์ ขาวทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๘๘

นางสาวอริสา แสงเรือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๘๙

นางสาวหทัยรัตน์ พวงผกา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๐ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๙๐

นางสาวศศิวรรณ ทองนาค

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๙๑

นางสาวกนกวรรณ ดวงแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๙๒

นายวีรภัทร บวรสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๙๓

นางสาวปรียานุช สังข์พูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๙๔

นางสาวกรณ์กนก จันทคัด
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๙๕

นางสาวพิชญาภัค
สุทัศน์ ณ อยุธยา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๙๖

นางสาวพิจิตรา ดอนแดงรอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๙๗

นายชัชนาวี มาชม

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๙๘

นายศิริวัฒน์ กตอยู่

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๕๙๙

นางสาวฟาริดา
กปตถา ณ อยุธยา ๒๕/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๐๐
นางสาวสุดารัตน์ ช่วยแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๐๑
นางสาวจรรยาวรรธน์

คล้ายวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๐๒

นางสาวศิรดา พุตทรง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๐๓

นางสาวพัทธนันท์ ยังศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๐๔
นางสาวแพรวา มัชฌิมา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๐๕

นางสาวรวิศรา โทนสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๐๖

นางสาวนภัสวรรณ กำเหนิดเกาะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๐๗

นางสาวเบญญาภา ดงอามาต

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กชายสรอรรถ เสมาวัฒนกิจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๐๙

เด็กชายศิรภูมิ ดีเด่น
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวเทศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กหญิงสุธาภา ศรีนวล
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายภูวเดช จิราวัสน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงพรนิชา ร่มรุกข์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กชายปยพัทธ์ อินฉาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายสุชาครีย์ เดชทศพล
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ ดวงดัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงกัญญามาศ จำเปย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กชายณัฐวุธ สุขรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงรมณภัทร ชลันวธพล

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ สวัสดิวารี

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กชายศรันย์ กิจจุบาล
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ ถินทัพไทย

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา แสงเชือพ่อ

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๑ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กชายพชร บุญประกอบ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กชายวิชยุตม์ ทับทิม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กชายอนันยช เพชระ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๒๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สิงห์สม

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงนัชดา เดชเปา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๓๐

เด็กชายวรพล มหายศนันท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงญดาพร อาจมนตรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายณัฐชัย บุญใบ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อุตมเพทาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กหญิงอริศรา ยาสาธร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายพัชรพล คงคากุล
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กหญิงพันพัสสา จันทร์หนู
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กหญิงศิริกร ศิลคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กชายกันตพล ชูเกลียง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กหญิงวรรณภา สุรวัฒนะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๔๐

เด็กหญิงปนัดดา พุ่มศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กชายสรวิศ สุ่มดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กหญิงภาวิณี พ่วงกลับ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๔๓
เด็กหญิงพลอยนภัทร เทศเจริญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กชายเพชรกล้า ผลจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กชายปริญญ์ นามประเทือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กหญิงชนกานต์ ชัยประทุม
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กหญิงสุภาพร โพธิศิริ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กชายประจักษ์ แสนสุขเหลือ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กชายธรรมรัตน์ หรังเจริญ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ ศาลาคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายวรพรต สีสด
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ประดับราช
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พันธ์สำเนียง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กชายภานุพงศ์ คอระอูด
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายสิรดนัย ทรงเดชะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายสิรวิชญ์ แสงกล้าหาญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กหญิงกชกร พุ่มโพธิทอง

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงนัทช์ชนัน แสงอินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แช่มชึน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๒ / ๒๑๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๖๐

เด็กชายไชยวัฒน์ จุมศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงภัทรพร พูกลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กชายศิลา ปฏิยุทธ์ชูชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงภัทรภร สุขเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กหญิงจุฑาพร จุลกระโทก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขแพทย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงพรประภา พิมพงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงณัฏฐริกา ผันประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กชายอัครเดช จันทรวัฒน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายคณิศร จงกล
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กหญิงธัญดา โสพสิงห์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กชายญาณกวี ต่อโชติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงณัฐกฤตา ช่างเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เกตุกำจร
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายรัชชานนท์ เกตุไล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กชายกรวิชญ์ หวังรวมกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงชุตินันท์ ชะนะเกตุ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กชายตะวัน สุดสนอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๗๘
เด็กหญิงจุฑาวรินทร์ สุรวิทย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงมนัญชยา ปานเกิด
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๘๐

เด็กหญิงเมขลา แซ่เยือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กหญิงปานระพี สำเนากลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงจีรภา คงทน
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กหญิงปนัดดา ปะทา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิทักษ์กรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กหญิงม่านฟา ขามา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กชายปณณวิชญ์ ตังมันมานะกุล

้ ่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กชายหิมะ เจริญภักดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขวัญม่วง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กชายปรัตถกร สิงห์โนนตาด
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กหญิงเกศินี แสงทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายณัฐธัญ หิมรัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กชายภาสวิชญ์ ภู่จีน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กชายธีรวัฒน์ แจ่มแสง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กชายชโนทัย รัตนศีล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๓ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๙๕
เด็กหญิงเกศราภรณ์ จำเปย

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายธีรภัทร หมอยาดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กหญิงปวรรัตน์ โสกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กชายวีรพงศ์ ฉายเหมือนวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ จันทวรินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายเจษฎาพร นิตย์สมบูรณ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กชายชุษณาธร อุดมเวช

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๐๒

เด็กหญิงนวินดา โฆชิอาภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๐๓

เด็กหญิงพัทธมน นุชคง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๐๔

เด็กหญิงระพีพรรณ ทองบ่อ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุขสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๐๖

เด็กหญิงธิชาธร แสนเพชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๐๗

เด็กหญิงธันยาภัทร จิโรชนิธิกาญจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๐๘

เด็กชายแสงตะวัน โกวิเชียร
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงบุญญาดา ลักษณะสาย

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๑๐

เด็กหญิงบัวชมพู ชัยพรมมา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กชายภูมิระพี ไชยสา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา คงทน
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์ไทย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงเบญญาภา ชำนินอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงพิชชาพร คงตุก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๑๖
เด็กหญิงชญาค์พิมพ์ อินทจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงขนิฐา บุญล้อม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กชายวรกานต์ สุ่มประดิษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงฐิตาภา จันสำเร็จ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๒๐

เด็กหญิงณัชกมล ผิวทน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กหญิงเนตรนภิศ สลักคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงณภัทร ชูแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เปรมอิสระกูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กหญิงมานิตา วับคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กหญิงฤทัยภักดิ

์

เอกแก้วนำชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กหญิงชนัญธิดา ทองเอียม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายพชร สวัสดีมงคล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กหญิงธันยพิตรา โภคสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กชายตุลภัทร ดวงทาวัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๔ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๕๗๓๐

เด็กหญิงณัฐกมล ห้วยทราย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กหญิงพรหมพร เผ่าพันธุ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๓๒

เด็กชายรุ่งเพชร ล้อมทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กชายนิทัศน์ แสงสุพรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กชายสิรภพ วงศ์ทิม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กหญิงกานต์สินี พงศาลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กหญิงภัทรพร ฉิมเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กหญิงพีรดา คุรุรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กหญิงชนิกานต์ โสมาบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กชายณัฐฐภัทร กลินขจร

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๔๐
เด็กหญิงชมพูนุท ทนเถือน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงสาธิตา ถีระแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ดำรงธนพาณิชย์
๑๖/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กชายนวพล โคตร์ชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กหญิงปริยาภรณ์ ขำแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงรสิตา ภูการุณย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงอภิญญา เกิดแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงกรชญาภา แก่นสงสัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงนิรุชา ด่านปาน
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงนิชนิตา สอนบุญตานันต์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๕๐

เด็กหญิงกานดา พันธุ์ไชย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๕๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุพรรณวงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงรุ่งทรัพย์ สุขปานกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงนนทภร หลายรุ่งเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงชินาธิป เขือดประโคน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ หล่าชนม์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงภัคติภรณ์ บุญเกิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๕๗
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ บรรจง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กหญิงคณานันต์ รุ่งโรจน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กหญิงชไมพร แสนศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงมุทิตา เจริญสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กชายธราธร เสวกฉัตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงอัจฉริยา ทองดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงวนิดา อ้วนศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กหญิงศศิวิมล ทองอ่อน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๕ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กหญิงปานไพลิน พงษ์สุวรรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กหญิงนิพิษฐา สุทธิจิตต์จูล

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๖๗
เด็กหญิงทรรษวรรณ

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๒๗/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพชรคงทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายธาราดล จันทร์เปลียน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๗๐

เด็กชายจารุพัฒน์ บุญนัดดา
๒๙/๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กหญิงศิลารักษ์ วงษ์กุดเลาะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กชายกรกฤต อึงสกุล

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กหญิงดารารัตน์ ปานคง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีษร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายก้องเกียรติ กาญจนรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กชายพีรวิชญ์ เพิมพูน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กหญิงนัถญา ศรีลำพัง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กชายนวภูมิ พุ่มวิเศษ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กหญิงปาลิกา ธาตุทองเหลือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๘๐

เด็กหญิงนภาวรรณ นุริตมนต์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันต๊ะวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กหญิงวรรณภัทร สุขพล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กชายวรพล จิตร์ลำพัน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายกิติพศ หมวกเอียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กหญิงธนัญญา เกตกินทะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กหญิงชลารักษ์ นิลศิริ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กหญิงพนิตวีร์ วงษ์ไกร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายภคฤทธิ

์

มีลาภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กหญิงจิรัชญา วัฒนพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๙๐

เด็กหญิงลภัสรดา ไหสุภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กหญิงณัทณิชา สุวะเสน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กหญิงณัฐชา คงควร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กชายปรมี พรมสิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กหญิงนพวรรณ คงทน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กหญิงนงนภัส เกตุแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กชายจิรธนา สนสนิท
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กชายปยะเทพ เจริญรอย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กหญิงมายาวี เลาหสกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กชายณัฐชอนน นันทะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๖ / ๒๑๐
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ชบ ๒๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กชายภูเบศ มันคง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๐๑

เด็กชายปาณวัฒน์ ยอดน้อย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๐๒
เด็กหญิงปญญาพร ลิมถาวรวงศ์

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๐๓

เด็กหญิงสุปรียา พงษ์ไชย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๐๔

เด็กหญิงญาณิศา อาษาคติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๐๕

เด็กชายศุภวิชญ์ กิจไพศาลศักดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๐๖
เด็กชายพงศธร เทพทอง

๒๙/๒/๒๕๔๗
ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๐๗

เด็กชายเกริกกานต์ พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๐๘

เด็กชายกันตพิชญ์ เอียมสะอาด

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๐๙

เด็กชายมณฑล กุตโต
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กหญิงกมลนัทธ์ คริสตินา

จตุรโกมล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กหญิงอุษณิษา แสงกระจ่าง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กหญิงกุลธิดา เหลืองประเสริฐ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายเปนเอก ทนทาน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กชายชัยณรงค์ ศรีภูมินทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายนฤเบศร์ นกนอก
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายธนชล ศุภสร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กหญิงพลอยชมพู ปญญาถา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กหญิงพรรณรัตน์ ศรีรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กชายสหรัถ เหมศิริ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ข่าขันมะลี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กหญิงภารดี ผ่องเมืองปก
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กหญิงญาโณไท ดำริห์ชอบ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กชายศรศักดิ

์

แสงสุวรรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กชายธนัตถ์ พงษ์เหงียม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กหญิงฑิตฐิตา สมศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วเข้ม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กหญิงพิมพ์พจี อารีย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กหญิงธัญภัค มากมี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงษราภร ทองนาเมือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๓๐
เด็กหญิงวริณธิภา สามารถ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กชายณัฐดนัย ประมูลจักโก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๓๒

นายอรุณ เปยซือ

่

๒๖/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านอำเภอ อัมพาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๓๓

นางศิริพร เปรินกุล
๗/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านอำเภอ อัมพาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๓๔

นางสายชล เกลียงเกลา

้

๓๐/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านอำเภอ อัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๓๕

นางจันทิมา เมยประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านอำเภอ อัมพาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๓๖

นางเพชรอำไพ สุขสบาย
๑๑/๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านอำเภอ อัมพาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๓๗

นางสาวทัศนีย์ เสียงหวาน

๒๘/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านอำเภอ อัมพาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๓๘

นางสาวกาญจนา ทิวารัสชัย ๗/๑/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านอำเภอ อัมพาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๓๙

นายประทานพร
ทองเหมาต่อสกุล

๓/๗/๒๔๙๒ โรงเรียนบ้านอำเภอ อัมพาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๔๐

เด็กชายธีรภัทร คล่องการงาน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กชายปยะพล วิชัยชาญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กหญิงญาณิศา บุญสิงห์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กชายภาดล แซ่ห่าน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กชายธนัชเทพ สาลีงาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กหญิงนาวีพร กุลโชติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กชายธนกร ไกรศิริ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๔๗

เด็กหญิงสุภานัน หิรัญบุตร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ ธรรมพิพัฒน์กุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กชายอนุชา อัศวนนท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๕๐

เด็กหญิงกานต์สินี นุโรจน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๕๑

เด็กหญิงกนกพร วงละคร
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๕๒

นายกิติศัพท์ สว่างรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงพิชญาภัค ผาจวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๕๔

นายพุฒิพงศ์ พงษ์สมบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๕๕

นายสุรสิทธิ

์

แผนสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กชายปองไผ่ สอดส่อง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กชายเปนไท เทียนทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กชายวิริทธิพล

์

ทับขัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กหญิงปรายฟา เคลือบมาศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๖๐

เด็กหญิงศุภานัน แท่นนิล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ พึงโต

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กชายฐาปกรณ์ ทองทิพย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กหญิงภัทรพรรณ ขวัญโพธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กหญิงชามาณิชา โอสถประสพ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กหญิงวริสรา สีคลำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กหญิงสุธาสินี สุวรรณกูล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงชาลิสา บุญต่อ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา ฟูเฟอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สารภี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๘ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ อัครเสถียร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงอนุธิดา ทรงมาลัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กชายอนพัทย์ สุวรรณโพศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กหญิงรวีปริยา บางจัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กหญิงจีราพร นวลมะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กชายบูรพา
อิศรศักดิ ณ อยุธยา

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กชายธัญพรรษ์ เหลียมขำ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญเหลือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กหญิงณิชาภัทร นัทธีประทุม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๗๙
เด็กหญิงพรรณรมณ ราชคมน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กชายสุภกฤษฎิ

์

เทียนเบ็ญจะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กชายถิรวัฒน์
โชติธนกิจไพศาล

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงวรวลัญช์ พรมเสาร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กชายวมินทร์ จินตนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กชายศักย์ศรณ์ บัวพลายจิตต
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กชายทักษกร สำรองพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงพิมพิวรรณ ปงลังกา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงสิริพร สุริยัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงชนกสุดา กล้าหาญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงอริญา เกือหนุน

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๙๐

เด็กชายกรรชัย อุดมรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กชายพีรวิชญ์ ตรีรัตน์ฤดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กหญิงอนุภาพ เอโกมล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กชายวรุตม์ บุญจันทร์เชย
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กหญิงดวงใจ ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี วงษ์กระจ่าง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จำปาบุรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๙๗
เด็กชายณัชเนติพงศ์ รักกตัญู

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กชายภูดิท คนึงรัมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กชายธีรภัทร์ หงษ์วิเศษ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงอรณิชา เรียนชารี

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๐๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ จินดาศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๐๒

เด็กชายวสวัตติ

์

พันธุวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๐๓

เด็กหญิงสะไบแพร ปญญาสมาพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กหญิงภัทรวดี นนทเสม

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๐๕

เด็กหญิงกนกอร ชุดชลามาศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๐๖

เด็กหญิงชัญญานุช ไพศาลภูมิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กชายพศวัต พลังนฤพุฒิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๐๘

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เดชปาน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๐๙
เด็กหญิงสุภัสชารักณ์ ไข่เกตุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๑๐

เด็กหญิงกิตติกา เกียรติอมรเวช

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กหญิงปทิตตา คุ้มบำรุง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงธฤษวรรณ ประสิทธิเวช
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ จันทสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ รัตนะสิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กหญิงณริษรา ภิญโญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กหญิงณปภัทช์ กู้เมือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กหญิงกุลสตรี สัจจวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กชายปฏิพล ตังจิตเจริญ

๊

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กชายภวฤทธิ

์

ประทุมรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๒๐

เด็กหญิงณัฐธยาณ์ เพ็ชรน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กหญิงบุณยานุช กลัดเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ใจดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กชายสุวิจักขณ์ เจริญสันติสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กหญิงประภาสิริ ช่วยชูทรัพย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กหญิงชนิดาภา ทาระกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงบุษกร อุทัยชลานนท์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กชายธนากร พลยศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงสุพัฒชา โชตินิธิธำรง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กหญิงสุจิตรา โกสัสโพธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๓๐

เด็กชายพุทธิพงษ์ บริสุทธิธรรม

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กชายพงศธร ตรงเทียง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กหญิงกชพรรณ ชูรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วฉุย
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กหญิงวรางคณา วิหคทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายกันตินันท์ บุญชาลี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายปณณธร ประยงค์ขำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กชายยุทธภูมิ ประเสริฐดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กหญิงไอลดา สุขเสรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กชายจตุพล บู่สอาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๐ / ๒๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๔๐

เด็กชายอธิวัฒน์ คงซ่าน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กชายพงศธร อนันตกูล
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ มันธรรม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กชายพลเอก เสนาะลำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กหญิงชิดชนก จุลยา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงนัฐทิตา มันการ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงนพจิรา วรรณภีร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กชายธนาธิป โชติธนารัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กหญิงปยะดา อาจพินิจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กชายวรกันต์ ศรีสังข์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กชายนันทพัทธ์ วณิชธนาศิริ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กหญิงวริศวรรณ งามสม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กชายศุภณัฐ แก้วคูณ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กชายรัฐปกรณ์ สังข์สินเลิศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงอารียา ศรีหาโคตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ คำเมืองคุณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กหญิงชนิสรา แก้วเอียม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ ชัยชนะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กชายจุฬา อะวิสุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กหญิงศศินุช สุขอัตตะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๖๐

เด็กชายกฤตเมธ นาเมืองรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กชายณภัทร วงษ์สมัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงศิริวรรณ สุทธินาท
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กชายสหรัฐ จันทร์เอียม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ดวงรัศมี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กหญิงณัฐนิชา อิมลาภ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงสุวนันท์ สุขสำราญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กหญิงสายสวรรค์ กลมเกลียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ เพชรทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กชายประสพโชค ชืนชม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กชายสรสิช ด้วงทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กหญิงฉมามาศ สามสี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กชายศิวกร มโนสงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กชายนเรวัฒน์ จุลกัลป
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กชายพิพัฒน์ กรสิงห์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๑ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กชายฐาปรากรณ์ ก้องเกียรติกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายพุฒิพงษ์ พงษ์พุ่ม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กชายศิรวิชญ์
กาญจนโสภาวงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เสรานิม
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงมุทิตา เยรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๘๐

เด็กหญิงอามันต์ต้า ปานเนียม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กชายกษิดิศ ชุนไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงเมธาวี สมชาติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กหญิงญาณัจฉรา ชัยเดช
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กชายกฤษฎิ

์

สถิตย์พงษ์วัฒนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กชายนครินทร์ หนูยิมซ้าย

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กหญิงมนัสวี ฉัตรณรงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กชายคุณภัทร เงินมาก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กชายกมลกานต์ นุ่มเทศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กหญิงชนิกานต์ จันผ่อง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๙๐

เด็กชายธีรพงศ์ กันใจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กชายชาญคณิต สาคะศุภฤกษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๙๒

นายภูมิพันธุ์ อนันต์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายศิวัช นาคะเกษียร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กหญิงอินธิรา เปลืองเจริญ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงจุฑามณี ผ่องฉวี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๙๖
เด็กหญิงวิรัณลักษณ์ แก้วโพนเพ็ก

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงทักอักษร ทุมรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กชายจิรภัทร วัจวาทิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงแจ็สมิน มูนเดล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงธันยนิษฐ์ กุตโต

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กหญิงนพรดา วรรณภีร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงจารุศรี สมุทรผ่อง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กชายวรรณกร เฉยทิม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กชายภีรภัทร เชือประดิษฐ์

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กชายแดเนียล เยทส์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กชายณพพล วิชากุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขศิริ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายสรศักดิ

์

มีอยู่สามเสน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงวาริศา สีใส

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๒ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กชายศุภักษร ชนะผล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๑๑

เด็กหญิงวัลลภา ธิมาไชย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กชายสารินท์ เรืองจันทึก

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๑๓

เด็กหญิงธันยพร แก้วโบราณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๑๔

เด็กชายปฏิภาณ บัวเทศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๑๕

เด็กชายปฏิพล เหลนปก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กชายกรวิวัฒน์ สังฆะพรม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๑๗

เด็กชายพีรวัส สุทาทัศน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๑๘

เด็กชายภูวดล โกมลวานิชย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๑๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิงห์คอม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายเสกสรร ซาพิมาย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๒๑

เด็กชายจิรทีปต์ แซ่ลี

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๒๒

เด็กชายภาณุพันธ์ บุนนาค
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๒๓

เด็กชายสงกรานต์ จันทรุทัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กชายอธิวัฒน์ อังศุสิงห์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๒๕

เด็กชายธนวัตน์ พุ่มสี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๒๖

เด็กชายธนากร สีปลานาค
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ อังกาบ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กชายพัทธนันท์ อินพรม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๒๙

เด็กชายอนุวัช ไพรสันต์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กชายพิพัฒน์พล จุไร

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๓๑

เด็กชายมาติน เจริญสินกุลภรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กชายทักษิณา อภิเนตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๓๓

เด็กชายอัมรินทร์ ทองจำรูญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๓๔

เด็กชายสถาพร ขำอินทรีย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๓๕

เด็กหญิงดารินทร์ มีสอาด
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กหญิงศิริวรรณ พุ่มทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๓๗

เด็กหญิงแพรพรรณ พลอยประดับ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๓๘

เด็กหญิงสุรัญชนา แดงศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๓๙

เด็กหญิงปริยฉัตร พันธุ์คง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงวรินดา คันทะโสม

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๔๑

เด็กหญิงวีรวรรณ เพ็ชรศิริ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๔๒

เด็กหญิงกนกอร วัฒนวานิชย์กุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๔๓
เด็กหญิงพิชยาภรณ์ ธนชัยเศรษฐพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๔๔
เด็กหญิงสิริกานต์ จันทร์อ้วน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๓ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๔๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา ต่ายเนาว์ดง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๔๖

เด็กหญิงนวลเพ็ญ จันดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๔๗
เด็กหญิงปาณิสรา สิมมา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๔๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ เพียรเสร็จ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๔๙

เด็กหญิงสาวิตรี ทับทิมศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กหญิงอธิชา หอมระรืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๕๑ เด็กชายจิตรภานุวัฒน์
เจริญศิลป

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๕๒

เด็กชายณัฐวร ศรีบัวงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๕๓

เด็กชายธนพล จำปา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๕๔

เด็กชายสิรวิชญ์ น้อยอินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กชายอดิเทพ ทองนาค

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๕๖

เด็กชายพัชรพล โฮกอ่อน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๕๗

เด็กชายทศพร เรืองบุญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๕๘

เด็กชายคมกริช คาดสนิท
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๕๙
เด็กชายวรพล ศรีบุญเรือง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กชายชาคริต เอียมจันพวง

่ ่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๖๑

เด็กชายศุภสิน สีสังกา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๖๒

เด็กชายปาณัสม์ วันชะเอม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กชายชิตษณุพงษ์ แก้วเพชร

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๖๔

เด็กชายพีรภัทร พินิจด้วง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๖๕

เด็กชายสิทธิเดช ดวงเด่น
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๖๖

เด็กชายวีรวัฒน์ สง่างาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กชายรชตะ เดหวัง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๖๘

เด็กชายศราวุธ หลวงทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๖๙

เด็กชายกฤษณะ ธรรมนิยม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กชายศิริพัฒน์ คำยอด

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผิวยะกา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๗๒

เด็กชายบัณฑิต เฮงเจริญธนกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๗๓

เด็กชายธีรพงศ์ อาจสาลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๗๔

เด็กชายธีริศรา สุไชยชิต
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กหญิงเบญญาภา นาดีด่านกลาง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๗๖

เด็กหญิงสุชาดา ร่มลำดวน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๗๗

เด็กหญิงจิรัชญา กำแหงมิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๗๘

เด็กหญิงภัสษา อาจสอน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กหญิงลลิตา ดวงมาลา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๔ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงณัฐพร ทองปลิว

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๘๑

เด็กหญิงปณิดา ผิวอ่อนดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กหญิงจรรยา เพ็งแจ่ม

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๘๓

เด็กหญิงนิรัชพร กลำปวน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๘๔

เด็กหญิงศศิกานต์ วรพยูร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๘๕

เด็กหญิงอคิราภ์ มุธิตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงสิรินดา มงคล

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๘๗

เด็กหญิงเกวลิน มารัตชาโล
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๘๘

เด็กหญิงแพรวา พรหมมา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๘๙

เด็กหญิงอริสรา หอมระรืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กหญิงอลีนา โทสวนจิต

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์แจ่ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๙๒

เด็กชายหาญณรงค์ ตานิว

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๙๓

เด็กชายเจษฎา สกุลแฟง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กชายทรงพล ชาญสาริกรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๙๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชูพินิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๙๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ ขามไชยดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๙๗

เด็กชายจิรเมธ ยืนนาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กชายธนธิป ทึกแปลง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๐๙๙

เด็กชายบอม เกตุพิบูลย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กชายกิตติพศ สุริยะพล

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๐๑

เด็กชายณัฐพล นนทะภักดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กชายธนวินท์ ฤทธิกระจาย

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๐๓

เด็กชายกายศิต ดำนอก
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๐๔

เด็กชายอลงกรณ์ พูลเหลือ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๐๕

เด็กชายชนะชัย กันทา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กชายภูผา วงษ์สุวรรณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๐๗

เด็กชายอภิสิษฐ์ วิจิตรหงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๐๘

เด็กชายธนกร บรรเทา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๐๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทะรักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กชายพีรพล คารภูมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๑๑
เด็กหญิงเกียรติอนงค์ บัวเมือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กหญิงญาณิกา รอดเพ็ชรภัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๑๓
เด็กหญิงดาวประกาย จำง่าย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศรีวรสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กหญิงวรรณิกา เพ็งมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กหญิงกมลชนก พันธุ์อ่อน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรหมโท

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กหญิงออนไพริน กระบอกโท
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๑๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ ชมชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๒๐

เด็กหญิงสุวิชญา สิทธิประเสริฐ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กหญิงนฤภร สุขเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กหญิงศิริขวัญ สุขหมืน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กหญิงนภกมล เพชรวงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กหญิงเกศวรี สมสมัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กหญิงกนกพรรษ วจนะธำรง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กหญิงธนาณา อ้นอิม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กหญิงศศิกานต์ สิงห์งาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผาวัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แว่นแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๓๐

เด็กชายขจรศักดิ

์

เอมเปรม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กชายธีรภัทร เร็ดรอด
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กชายภาณุวัตร เชียงรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กชายธนากร แปลนบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กชายนที ตุ้มขาว
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาแล
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กชายเด่นศักดิ

์

จันทร์เจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กชายธนธร ผลสว่าง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

ตันวิลัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กชายเดชาธร ผิวอ่อน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๔๐

เด็กชายธนกร วจีวิวัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วกองศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ ราชวังเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ผลลูกอินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กชายอิศราชัย จันทวงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กชายณัฏฐาพงศ์ โพธิมณี

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กชายกมลภพ พวงแก้วเกษม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กชายธีรวัฒน์ หัดสูงเนิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กหญิงณัฏฐิณิชา ทองกริม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กหญิงธัญจิรา บัวเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๕๐

เด็กหญิงสุทาสินี เวชวิฐาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กหญิงอนุสรา โพสุดตา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงพรรณ์ชมพู รสารักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงพรนภา เปลียนสง่า

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กหญิงปยธิดา โดยอาษา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงนิภา เพียรเสร็จ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงอุทุมพร อายุยืน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงรัตนา โกมลวานิชย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงอริสรา ชัยตาสูง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงกชนันท์ วงศรีพรม
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงกัญชพร พานทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กหญิงประภาศิริ หนูแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กหญิงวรวรรณ์ แก้วกองศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงพรนภา อ่างแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงพัชรพร อินเหมือน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กหญิงปยรัตน์ อรัญโสด
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงกอบแก้ว มีเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กชายกฤษณล ทรัพย์มาก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายจีรวัฒน์ บัวยืน
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กชายเจริญ แก้วอยู่
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๗๐

เด็กชายนนทวัฒน์ ปตนุ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายถิรวัฒน์ ทูคำมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กชายวรายุทธ เทียนสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายวรเมธ ยอดทหาร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายพรมนัส วรเวณุชม์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กชายเดชาพล จันทา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายตะวัน พิทักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กชายนำชัย พรมลอย
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กชายเกริกไกวัล ศรีสุพักดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กชายวัชรพล พึงกลัน

่ ่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กชายประกาศิต นามสว่าง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กชายนฐพล อัคติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กชายกมลภู พวงแก้วเกษม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กชายสมเกียรติ สุขีโมทย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กชายทัตพงศ์ ทศศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๘๕
เด็กชายเจตประดิษฐ์ ทองคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กชายประเสริฐ เชือศิริ

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ญนาคี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กหญิงคุณาวรรณ ท่าดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กหญิงสันธิลา เงินเปยม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๙๐

เด็กหญิงกันตยา บุญจิต

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กหญิงนาตาลี นาวิมาลย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กหญิงรัติกาล กาพภายสงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ชะบำรุง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กหญิงนพมาศ สิงห์บูรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กหญิงปราณี แผ่นผา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กหญิงพรนิภา พันธุ์เจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

วงศ์สวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กหญิงนฤมล เกิดช่อ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กหญิงอรุโณทัย เลิศศิริสวัสดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กหญิงปณิตา พงษ์เรือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๐๑

เด็กหญิงอริศรา คำหาญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๐๒

เด็กหญิงพรชิตา เฟองคอน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ถิตย์กิจ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๐๔

เด็กชายราติน กลินราตรี

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๐๕

เด็กชายไธพัตย์ เชิดชัยขัตติวงษ์
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๐๖

เด็กชายพุฒิเมธ เชือสอน

้

๖/๑๐/๒๕๔๕
วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กชายรัชชานนท์ หงษ์บิน

๑๐/๗/๒๕๔๕
วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๐๘

เด็กชายพัชระ มังมีผล

่

๑๑/๗/๒๕๔๕
วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๐๙

เด็กชายจตุพร บุญชู
๒๕/๓/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๑๐

เด็กชายบุญธรรม เพ็ชรประคอง ๑/๘/๒๕๔๕ วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กชายธนภัทร สุวรรณสาม
๑๗/๙/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กชายอณุพงษ์ บุญสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กชายชัชพงศ์ ชุ่มชืน

่

๘/๑๑/๒๕๔๕
วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กชายนพคุณ เสนารักษ์ ๑/๕/๒๕๔๕ วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ พลายแก้ว
๑๑/๙/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กชายบดินทร์ วิเศษศรี
๑๑/๙/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กชายไชยเจริญ การดี ๗/๑/๒๕๔๖ วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กชายอานนท์ พึงสนิท

่

๒๑/๕/๒๕๔๕
วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สะอาด
๘/๑๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๘ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๒๐

เด็กหญิงเพียงนภา หน่อคำหล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมใจ
๑๒/๗/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กชายรัฎฐสิทธิ

์

กิงวิสิทธิ

่ ์

๒๐/๓/๒๕๔๕
วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายอติชาติ แซ่เจียม ๙/๖/๒๕๔๕ วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายนฤเบศร์ เอียงงูเหลือม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายจักรินทร์ ปนแก้ว
๓๐/๑/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายพาคร หอมขจร
๑๙/๗/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายปานชัย เหมือนชอบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กชายสุรนาท สุขโขใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กชายรามภูมิ นาจาน ๙/๔/๒๕๔๖ วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กชายศิลาชัย อ้นวันเพ็ง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กชายทิวา วงษ์ย่างห่าง
๒๓/๔/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายอำพล มีอายา ๑/๒/๒๕๔๕ วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กชายพิพัฒน์ ท้าวบุญมา
๒๕/๙/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กหญิงสโรชา อินเลียง

้

๑๖/๓/๒๕๔๕
วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กหญิงประภาพร จันทร์เจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กหญิงปฐมาวดี บัวรุ่ง
๑๓/๒/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กชายธัชชัย เลิศลำ
๑๘/๓/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กชายสายนที แสงอินทร์
๒๔/๕/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กชายนนทการ ใจเขียว
๖/๑๒/๒๕๔๔

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๔๐

เด็กชายภควรรธน์ ทีอาจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กชายทักษิณ ใจบานดง
๑๙/๖/๒๕๔๖

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กชายอาทิตย์ แสไพศาล ๓/๓/๒๕๔๕ วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ วรพลบรรพต ๕/๗/๒๕๔๖ วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กหญิงเพชรนภา ฐานา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กหญิงชลธิชา เปลียนสง่า

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กหญิงศศิธร ดีดอนดู่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กชายกฤตภาส กัมหาวงศ์
๒๘/๔/๒๕๔๔

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กหญิงพิชชาภา ธนวรมงคล

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กชายวุฒิวงศ์ วงศ์คำภา
๒๖/๙/๒๕๔๔

วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กชายณัญนัส สิงห์คะบูลย์

๑๙/๔/๒๕๔๔
วัดบุณย์กัญจนาราม บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กชายทักษ์ดนัย สุขแจ่ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กชายธนภัทร บุญชาติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กชายนิวัฒน์ เหลือมศรีจันทร์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กชายปฏิภาณ ชาญญาดา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กชายพงศกร บ้างวรกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กชายพสิษฐ์ ผดุงประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กชายภูประพัทธ์ อินทยุง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กชายวรแสน จันทร์เขียว
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กชายอิง ปานชง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๖๐

เด็กหญิงกวินทรา อุ่นไธสงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิทธินาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กหญิงกุลภรณ์ ขาบไชยดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กหญิงกุลสตรี หลงใจคอย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กหญิงชนิดา บุญบำรุง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา อินต๊ะวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กหญิงทิพวรรณ สุขเต็มดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กหญิงธนาพร พยอม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงนัทนันท์ ชืนชูจิต

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กหญิงปนอนงค์ -
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๗๐

เด็กหญิงปยะธิดา แสนรถ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กหญิงพรชิตา สุดอาราม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กหญิงพรลภัส เลขาขำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กหญิงพิมนภา หวายสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กหญิงมัณฑิตา ดีโคกน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กหญิงเมธิณี ไสเสริม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กหญิงโยษิตา เกตุงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กหญิงสายนำผึง

้

แปนเชือ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กชายทิฆัมพร ชัยเสน่ห์เมือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กชายธนากร สอนซือ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๘๐

เด็กชายธีรภัทร อุดมรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กชายนนทพัทธ์ โพธิทอง

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ทวีร่าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กชายศิวฤทธิ

์

ทองมาก
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กชายสุภเนตร์ เนรมัติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กชายเอกราช โพศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงกาญจนา บุญมาชู
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กหญิงชยุดา สุมานาท
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ภัทรสกุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กหญิงปฑิตตา บรรจงปรุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๐ / ๒๑๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๙๐

เด็กหญิงปวีณา ศรีโมคา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กหญิงปาริชาต ชอบมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงรพีพรรณ บุตรพรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงรัตนา ปะโคทะสังข์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กหญิงรัตนาวดี ธีระจันทมงคล
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กหญิงวรรณกร ใจสงัด
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กหญิงวรัญญา ปตาระเต
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กหญิงวิมลสิริ ณ จันทร์ดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๙๘

เด็กหญิงศิริประภา นนทสันต์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๒๙๙

เด็กหญิงศุภรัตน์ ทิพย์อักษร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กหญิงอารยา นานอก

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๐๑

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ไทยทรง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๐๒

เด็กชายอนุชา สร้อยดัน

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๐๓

เด็กหญิงกิตติยาพร มัครมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ เมืองแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๐๕

เด็กหญิงชลิตา บุญบำรุง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๐๖

เด็กหญิงทัศนีย์ เนินแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๐๗

เด็กหญิงนฤภร คำพิมูล
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๐๘
เด็กหญิงนิตยา บุญโชติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๐๙

เด็กหญิงพิมพิกา เหมืองทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๑๐

เด็กหญิงรุ่งนภา สังขวรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กหญิงวรรณิศา รัศมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กหญิงอารยาณี สุขโต
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กชายกฤษดา มานุรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

แก้วมะลิ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ นกอยู่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กหญิงจิรภา จันทร์จีน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กหญิงจิราวดี ชัยมะเริง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๑๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ประพรม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กหญิงสายฝน จันทภักดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กหญิงสุธิมนต์ กุลเสือ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สายทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กชายศิวัช พินทา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กชายธนา แก้วศรีสด
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๑ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กชายสตางค์ สังข์ทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กชายปฏิภาณ เหล็กกับทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กชายสุริยา กฤษณานนท์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กชายอนันต์ รัตนพงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กชายชัชวาลย์ อินทร์สุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๓๐

เด็กชายอนุสิทธิ

์

นวลรืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กชายธมชัย อิมสบาย

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กชายนพรัตน์ จิตรพวน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กชายศตวรรษ ตาระบัติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงศุภกานต์ เอียมปาน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กหญิงจารุวรรณ นิลเกษ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กหญิงนันทวดี วันจงคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กหญิงภัคจิรา กอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย ฤกษ์ศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กหญิงชนาพร ตรีเพ็ชร
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๔๐

เด็กหญิงปรายฟา หมัดเด
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กหญิงพรอุมา กุลประทีปญญา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กหญิงภัทราพร ริยาพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กหญิงธัญชนก โคยามา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กหญิงปทิตตา ชาตะรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กหญิงพรประภา ชีพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงสิตานัน ควบพิมาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กหญิงชนิกรานต์ นิลวงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กหญิงวรรณวิภา สิริสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กหญิงพรดา การสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๕๐

เด็กหญิงสุทธิกา สวงดุก
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ รัตนะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กหญิงศานันทิณี คงบุญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๕๓
เด็กหญิงพลอยนภัสน์ พิรุณดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กหญิงขนิษฐา เที่ยงเจริญ

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ พงษ์ประยูร
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กหญิงสุพิชญา มงคลแท้
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กหญิงมนัสวี ดำรงค์ศิลป
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงอริสา นาคประสิทธื

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงจุฑาพร พิมพ์จันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๒ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๖๐

เด็กชายกฤษดา นุชถาวร
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กชายชนันธร อินทวัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กชายพงศธร ตังอรุณสันติ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กชายเกริกชัย ทองอ่อน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กชายนนทวัฒน์ แสนบุตรดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ลายคราม
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กชายอาษา ฤทธิบุรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กชายศรายุท ละลาดก
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กชายณัฐภาคย์ กิงเกษ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กชายณัฐพล มิงขวัญ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กชายเอกลักษณ์ สิงห์ทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กชายณัฐพล หลี

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กชายธาดา สุขสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กชายนราธรน์ วะโรรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กชายปราบพล ปญญารัตน์สกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กชายจารุพงศ์ สิทธิอมร
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กชายเจษฎากร พังขันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แซ่ตัง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย คำคม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กหญิงชญานิศ เครือเนตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๘๐

เด็กหญิงณัฐพร เสิกภูเขียว
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กหญิงกฤตินี สุขีธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ วังหนอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กหญิงลักษณพร ศาลาทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกิดศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กหญิงอภิญญา สมุทรวารี
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กหญิงเขมธิรา บัวแย้ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๘๗
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์ สวงดุก

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กหญิงธนิตา ราชวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงมีนา ท้าวนาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงวรานุช ทองดอนอำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กหญิงภัทรินทร แย้มเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กชายธนัท สวยจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กชายพิทักษ์ชน แปนเชือ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กชายศตวรรษ เมฆกำพล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กชายวีระยุทธ เงางาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายนภนันท์ มงกุฏมรกต
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กชายธนกร ตุลย์ไตรรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

หมืนสนิท

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กชายสวัสดิพงษ์ อินอิม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายสหรัฐ แก้วสด

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กชายสิทธิพร เกษสุวรรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๐๒

เด็กชายปวริศ ยีเส็ง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๐๓

เด็กหญิงธารารัตน์ เพชรไทย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๐๔

เด็กหญิงณัฐริดา เสียวทอง

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กหญิงยุวดี แดงโสภา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองลอย

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๐๗

เด็กหญิงชนิสรา กล้าหาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๐๘

เด็กหญิงสุนันทินี ทองย้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ นพประโศก

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๑๐

เด็กหญิงยลรดา ยอดใบ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กหญิงศิรินภา หลักโพน
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กหญิงมีมีย์

่

ทวยพวก
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กหญิงชุติมา สดาวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กหญิงชญานิตย์ ปนประสงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ไชยภารีย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กหญิงปลายฟา หุตะเสวี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายพิรพัฒน์ เลิศดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กชายเบญจพล บุญงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายอนุชา ยังยืน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๒๐

เด็กหญิงแพรวา เหล่านระสิงห์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กหญิงสุนันทา เหล่าใหญ่
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กหญิงสุนีย์ แสงจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กหญิงรพีภัทร ชุมพรศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กหญิงปยนุช เทพนวล
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กชายกีรติ พ่อสีญา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กชายธนวันต์ จันทา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กชายเตโชพฤฒ อุ่นใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายเจษฎาพร บุญศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ เผ่าเพ็ง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๔ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๓๐
เด็กชายวิลเลียม ลุกค์

่

วอรี

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายณภัทร พูลสำราญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กชายธนพัฒน์ ราชวงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กชายก้องภพ จันเต็ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กชายรัชพล ภักดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ จงกลณี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กชายปริญา พรมศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กชายภิญโญ สังข์ทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กชายธนศักดิ

์

พุกกะชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ เอียมละเอียด

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๔๐
นายอภินันท์ ตองอ่อน

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กหญิงวิชญาพร อัศวรักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กหญิงกัลยา ทองแม้น
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา สุขคำปานทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๔๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองย้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กหญิงสุวีรยา กฤษณานนท์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กหญิงจตุพร ทามูล
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงชลลดา นุ่มเทศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๔๘
เด็กหญิงทัศณีวรรณ จันดาวัน

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กหญิงผกาวรรณ จันทภักดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๕๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ แสงสว่าง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กหญิงพรหมพร เกษร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กชายชยุตม์ ภูมุงคุณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กชายวีรภัทร จำลองศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายธวัชชัย ศักดาราช
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายสุระสิทธิ

์

โคตรทองไสย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กชายต้นเพชร พรมมา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายพีระพัฒน์ สนธิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กชายสิทธิพล ทองลอย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กชายกิตติฤกษ์ แก้วกสิกรรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กชายธนาวุธ มากะเต

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายณัฐพงศ์ วงค์ณรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายรณฤทธิ

์

เทพหาญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๖๓

นายกัมปนาท ใยบัว
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เหมะทัพพะะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กชายวศิน บางจันทึก
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กชายนราวิชญ์ ตันแดง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กชายสุรยุทธ เจษฎาภิรมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กหญิงสุพรรษา ทิพย์สูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงนิชนิภา หงษ์วงศ์ไพศาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๗๐

เด็กหญิงสุนันทา ไชยรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ ไฉยากุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กหญิงพิมพร มีผิว
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กหญิงปนัดดา บัวระภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงลักษมี ศรีชุม
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ เพ็ชรวิเศษ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปานไม้
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กหญิงอภิญญา ปุราสะธรรมมัง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กหญิงสุชานันท์ สุมาลี
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กชายมนัสกร กลินกลัน

่ ่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๘๐

เด็กชายฐิติกร หกขุนทด
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กชายสุรธัช แสงสว่าง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๘๒

นายนวชัย พึงเพาะปลูก

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๘๓

นายธนพล ปูจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กชายสรัล จารบุญมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายภูมินทร์ จ้อยลี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๘๖
เด็กชายพงศ์นรินทร์ ดำรงศิลป

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายชวัลรัตน์ ภูเด่น
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุปถัมภ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กชายเนติภูมิ อักษรดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๙๐

เด็กชายพิพัฒน์ อิมสะอาด

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงธันย์ชนก โคมทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงพิมรดา บุญประสพ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กหญิงปยธิดา อินธิไชย
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ นาราช
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กหญิงชลดา สุขคำปานทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กหญิงรัตนาวดี จำปาศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กหญิงอรัญญา นักราจารย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กหญิงสกาวรัตน์ สีชมภู
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กหญิงณัฐริกา ปตาระเต
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กหญิงสุธิดา พลชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๐๑

เด็กหญิงปานวาส ชาญเขตรธรรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กหญิงจิณัฐตา แก้วมา

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๐๓

เด็กหญิงจิรานันท์ นรสิงห์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๐๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ คุณสุนนท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๐๕

เด็กชายธีรวัฒน์ อุดมรักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กชายเลิศชาย พึงเมือง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๐๗

เด็กชายกฤษณะ ทวีร่าง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๐๘

เด็กชายอิทธิพล ศาสตรา
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๐๙

เด็กชายณัชพล ทองปลัง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

นพศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กชายเทพพิพัฒน์ แจ่มใส
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กชายพรพิชิต สว่างวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายพงศธร เจริญภาส
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๑๔
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ภักดีแดง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายเอกพงศ์ สีภูแพน
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กชายอภินันท์ ศรีจำปา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กชายกมลภพ พันธ์แตง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กชายสุรนาท ใจจุมปา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กชายวีรภัทร เวฬุวนารักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๒๐ เด็กหญิงประกายเพชร
ตามครบุรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กหญิงเจษฏาพร สมพงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กหญิงภัคจิรา แก่นจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กหญิงศศิธร กันภัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เวียงจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๒๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รันอรัญ

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๒๖
เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ อ่อนศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สร้อยดอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชนะบางแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กชายกัญวลาพล พุทธศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โกลักษณานนท์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กชายจักราวุธ พูลศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กชายเจษฎาพร กุลเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กชายโจเซฟ ฮูเบอ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เมรุ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๗ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พรานพิทักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กชายธนกร ชัยธนาบุณยกร
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กชายธีรดนัย ดวงจินดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กชายนวันธร หมืนวงษา

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กชายพงศภัค ประนม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๔๐

เด็กชายพงษ์ภาษิต ตังจิตร

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณโครธ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กชายสหรัถ สอดเสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กชายสุภกฤฏ เกษมวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กชายสุภกานฏ์ เกษมวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กหญิงกาญจนธัช ร่มโพธิพิพัฒน์

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กหญิงขนิษฐา ปงยอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ชูตาลัด
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงจิรภัทร อริยะเครือ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญแจ้ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๕๐

เด็กหญิงเจนจิรา แสนสุขเหลือ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ สมตัว
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กหญิงโซเนีย มัลดิก้า
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันปุม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กหญิงดลพร แน่นอุดร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กหญิงธนารักษ์ ชูสกุลรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ โยธี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงนราดา ไต้ใชสงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กหญิงนันตชา หมืนเทียง

่ ่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงประภัสสร สุขสำราญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๖๐

เด็กหญิงปลายฟา ควินรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กหญิงปยะฉัตร มีกระมลเวช
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กหญิงพรนภัส พุ่มเมือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ พึงเมือง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กหญิงพรสุพพัต จูทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นาคสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงรัชนีกร ตองหว้าน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กหญิงวรดา ผาปะคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กหญิงวิกานดา ชัยสุวรรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไลไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๘ / ๒๑๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๗๐

เด็กหญิงสุภัสสรา มูสิก
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงอสมา บริบูรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กหญิงอัมรินทร์ ม่วงแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงณ หทัย สุภาพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กหญิงชลธิชา อุปตรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กหญิงวิมนรัตน์ ฟูกทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงณัชชา ทับมณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงณัฐฐณิชา ต่อเติม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กหญิงธัญสุดา พิมพ์สกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงธนภรณ์ แจ่มกระจ่าง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทราช

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กหญิงปรางทิพย์ ศรีธนสาริยกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ผกา หมอยาไทย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กชายธนวันต์ สุพรรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กชายชุติเทพ บุญญานุรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กชายอนุรักษ์ กาละพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายภูผา ผึงผดุง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กหญิงปยธิดา เทพดารักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กหญิงภัทริกา รุ่งอินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กหญิงอสมา สุขสอาด
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๙๐

เด็กหญิงอนัญญา อินโต

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ ชาติอิศรานุวัฒน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อินทรพรหม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กชายอภิชา สุขสบาย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กหญิงกมลวรรณ เครือวัลย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กชายอรรณพ เณรแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กหญิงขวัญชนก ศรีวรวิบูลย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงธันย์สิตา อัครสินชัยเมธ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กชายวจักรี พิมพ์วัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ชัยชูนาวี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กหญิงสิริยากร วังคะฮาด

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๐๑

เด็กหญิงหยดทิพย์ ปางแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๐๒

เด็กชายสุทิวัส คำพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๐๓

เด็กหญิงศิรินัปป ตันติเสวี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กหญิงสุทัตตา จันทรางกูร

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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ชบ ๒๔๕๙/๖๖๐๕

เด็กหญิงเอมมิกา งามสง่า
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๐๖

เด็กชายอัทธ์ ตันศิริชัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กหญิงสุธิมา มีสุธา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๐๘

เด็กหญิงสุชัญญา ช่วยศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๐๙

เด็กหญิงจมินตา เกตทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๑๐

เด็กหญิงปญญาพร อรัญภูวนารถ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ซือสัตย์

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กชายอนุภัทร ทองรุ่ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กชายสแกราช คำกิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุโคตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กหญิงปราสิตา บุรีรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กชายวิทยา พิมพ์วัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงกริณฑา คำชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กหญิงวรินทร โพธิรุกข์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๒๐
เด็กหญิงพรรณภษา บุญศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กหญิงสุวิมล เนติธรรมรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กหญิงภัทร์นารี นิมอนงค์

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กหญิงลมิตา ใบใหญ่
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงวณัชพร จุลชาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กหญิงพรชนก สุขประเสริฐ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงนวลปรียา พันธมาศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กหญิงปพรรษา มาโยธา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กหญิงวริศรา กระวารี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ มณีคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๓๐

เด็กหญิงจิดาภา ศรีทองแจ้ง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา เพ็ชรสังหาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กหญิงบงกช อินกัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กหญิงชนะชล จินดาศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา คชสิทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กหญิงกัลย์ณีชา สลับศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กหญิงทาริณี สันติเลขวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กหญิงธนพร แช่มเดช
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กหญิงฉวีวรรณ ปานโสด
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กหญิงณภัทร เปรมปรีชา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๐ / ๒๑๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๔๐

เด็กชายธนา เทียงบางหลวง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายศิวกร มะโนใจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กชายกัณญาภัค ปชาโชคภูริสกุล
๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ธนากูรเมธา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงวาสิฏฐี พรหมรินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กหญิงศรัญญา ดาน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กหญิงวราพร นันตะนะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กหญิงธัญทิพย์ ผอนนอก
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กหญิงธิดาพร ปงประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กหญิงสุชานาถ วังสตัง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กหญิงนำฝน วิชามุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กหญิงมัลลิกา แก้วกระแสร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กหญิงภัทรดา เล่งซง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ สุมงคล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ นามแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทวีมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๕๖

เด็กหญิงนันทิชา โฉมแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กหญิงนันท์สินี คณา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กหญิงฐิตาภา ถาวรตระการ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กหญิงชัชฎาพร ปร๋อกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๖๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา สอนวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กหญิงนันต์ฐิยา พันธ์เสนา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงนภัสรา สุขนิรันดร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กหญิงวาสิตา ชูรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ พลคุย
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กหญิงปพิชญา สุขสามดาว
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กหญิงีวีนัสรา ยุทธนาวา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กหญิงศศิธร คำประมูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทับทิม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กหญิงปริญชญา ศรีธิ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ กลันประเสริฐ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ อินทรเกษม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กหญิงพรนภา เข็มทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงนัชชา งามล้วน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กหญิงสุวนันท์ ดิษสลง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๑ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กหญิงกาญจเนศ จันทร์กอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงอนุสรา สมเนตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ หนองใหญ่
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

กันทะสอน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กหญิงอาทิตติยา แสงวิเชียร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๘๐

เด็กชายพัชรพล บุตรดีเคน
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กหญิงศุจินธรา ฟอมจัตุรัส
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงชนิสรา ผักไหม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กหญิงสุพิชญา จันทร์หอม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีมาลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กชายลัทธพล กิริยา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กชายสิรวิชญ์ พรหมสูตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กชายสุพศิน บริบูรณาคม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กชายอาวุธเทพ นวลสิงห์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงจันทนมณี แสงคล้าย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๙๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุ่มพฤกษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กหญิงชิษณุชา ทับขันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กหญิงญาดา พันธุ์คุ้มเก่า
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กหญิงนงนภัส อุทธวัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แสงจันทร์ทิพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กชายพงษธร สัตตะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กหญิงสมิตานัน พาระแพน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กหญิงสโรชา ผาสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กหญิงสุทธิดา แท่นแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กหญิงอรรพี อ่อนโพธิแก้ว

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กหญิงอรรวรรณ กิริมิตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กชายณัฐกร วิโย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๐๒

เด็กหญิงนฤพร แจ้งกระจ่าง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๐๓

เด็กชายธิติพงษ์ สัตตะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๐๔

เด็กชายชาญชัย ราซูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กชายธนภัทร คำแพ่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ชอบสระกลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๐๗

เด็กหญิงพีรยา วิลามาศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๐๘
เด็กหญิงสกาวเดือน ไซม่อน

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ แก้วอุไร

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๒ / ๒๑๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๑๐

เด็กหญิงรัตฤดี เรือนนา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กหญิงธนพร ปานกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กหญิงญาดา ศรีสุวรรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กหญิงธนัชชา ติงกันชา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงธิดาพร พ่วงพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงสุวรรณี ศรีโสม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๑๖
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

เก้ากฤษฎี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กหญิงนารีน่า
เบนตีอับดุลลาตีฟ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ่อนสิงห์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กชายธนบดี พฤฒินันท์ขันติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กหญิงพิมพ์รพี พันธ์อร่าม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กหญิงเจสซิก้า ปอสูงเนิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๒๒

นายณัฐกานต์ ดอกแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๒๓

นายบวรภัค เอ้งฉ้วน
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๒๔

นายรัฐภูมิ ไทยเมืองทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๒๕

นายศักรินทร์ ศุภธีรวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๒๖

นายอภิรัตน์ บุญศรีวงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๒๗

นางสาวจิรนันท์ เสถียรเขต
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๒๘

นางสาวปวีณ์นุช แซ่พัง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๒๙

นางสาวพรสุภา มละปดที
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๓๐

นางสาวสิริยากรณ์ กำแพงทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๓๑

นางสาวอิทธิดา คำโฮม
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๓๒

นางสาวปยะธิดา เขียนปญญา
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๓๓

นางสาวบัว พิกุลแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๓๔

นายจุลจักรพงษ์ ไชยศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๓๕

นางสาวธัญกช วงษ์เย็น
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๓๖

นางสาวนพมาศ กลัดทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๓๗

นายณัฐนนท์ กาญจนประภาส
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๓๘

นายธนกิตต์ สุขดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๓๙

นายนันทวัฒน์ คำน้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๔๐
นางสาวกิตติมา จุ้ยเจนรบ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๔๑

นางสาวจินต์ภัทรา ภู่ด้วง
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๔๒

นางสาวฐิตญาณี กิจนีชีว์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๔๓

นางสาวทัชฌา จันทร์ประกอบ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๔๔

นางสาวธวัลจิตต์ โภคา
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๔๕

นางสาวนัทธมน สุนเลียง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๔๖

นางสาวนิตินันท์ บุตรวงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๔๗

นางสาวพรชนก นาเพ็ญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๔๘

นางสาววรรณรดา พานทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๔๙

นางสาวศิริขวัญ บุตตะพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๕๐

นางสาวศิริรักษ์ พรมเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๕๑

นางสาวศุวพิชชา สมประสงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๕๒

นางสาวอารียา แคล้วณรงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๕๓

นางสาววรรณวิสา ระย้าย้อย
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๕๔

นายนพฤทธิ

์

พุทธิภาพ
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๕๕

นางสาวนพภัสสร อาจมังกร
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๕๖

นางสาวปณฑิตา บริมาตุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๕๗

นางสาวมนัสดา ศาสตร์ตะคุ
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๕๘

นางสาวอักษร กัณหคุณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๕๙

นายอมรเทพ เปลียนสาย

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๖๐

นางสาวอริสรา จันเสียร
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๖๑

นางสาวกนกวรรณ รักษาภักดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๖๒

นางสาวยุวธิดา น่วมไม้
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๖๓

นางสาววิริยา จันทร์สมุด
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๖๔

นางสาวทิพวรรณ นรมาตย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๖๕

นางสาวรุจิรา ยอดปรึกษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๖๖

นางสาวชนิกานต์ ศิริบุตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๖๗

นางสาวสุวภัทร สุขชู
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๖๘

นางสาวกฤติกา สงวนสินธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๖๙

นางสาวเกตน์นิภา คำดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๗๐

นางสาวฐิติยา ใจรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๗๑

นางสาวณัฎฐ์นรี ภาเรือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๗๒

นางสาวเบญจรัตน์ ไขนาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๗๓
นางสาวเบญจวรรณ เตชา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๗๔

นางสาวสุดารัตน์ เทียนจตุรัส
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๗๕

นางสาวอรกานต์ นิรันดร
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๗๖

นางสาวอุไรลักษณ์ เพียงกระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๗๗

นางสาวปราณี เหล่ารอด
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๗๘

นายอมรเทพ ปกครึก
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๗๙

นางสาวชลธิชา จันทนนท์
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๔ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๘๐

นางสาวนวรัตน์ ลิมจิตรกร

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๘๑

นางสาวนิภาวรรณ วังทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๘๒

นางสาวสุวิมล ศรีสันเทียะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๘๓

นายสหัสวรรษ คงเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๘๔

นางสาววิลาวรรณ ทองรัตนา
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๘๕

นางสาวจริยา จ่ายเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๘๖

นางสาววิภาวรรณ มันเหมาะ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๘๗

นางสาวสุธิดา อับบัส
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๘๘

นางสาวพิชยา บุญชู
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๘๙
นางสาวกัญชลาวรรณ

พุทธศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๙๐
นางสาวนฤมล ขันทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๙๑

นางสาวเอมนิกา คำนนท์
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๙๒

นางสาวไพรินทร์ หัตถะกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๙๓

นายวรายุทธ ซอสูงเนิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๙๔

นางสาวธัญชนก ตัวกะลัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๙๕

นายณัฐพล พัดไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๙๖

นายวัชพล ไชยปา
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๙๗

นางสาวณัฐปภัสร์ ศรสุนทร
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๙๘

นางสาวทิฆัมพร อินสุวรรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๗๙๙

นางสาวรัตนาภรณ์ สีนิล
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๐๐
นางสาววรรณิษา นนทะจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๐๑

นางสาววันทนีย์ บุญฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๐๒
นางสาวสิรินทรา จำปาแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๐๓

นางสาวอทิตยา นุ่มนิม

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๐๔

นางสาววริษฐา กฤษ์พิจิตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๐๕

นางสาวกฤติยา คำพันธุ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๐๖
นางสาวรินธิวราพร ปรุดรัมย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๐๗

นางสาวณิชาพัชร์ สรรพศิริ
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๐๘

นางสาวธนัชชา เต๊ะฮาลัง
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๐๙

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีบัวทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๑๐
นางสาวกชกร ทองฟก

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๑๑

นางสาวณิศรา เพชรภูเขียว
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๑๒

นางสาวนฤมล สีสว่างโชค
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๑๓

นางสาวฟารีดา วงษ์นุช
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๑๔

นางสาวภัทรวดี อุปถัมภ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๑๕

นางสาวมยุรี ประกอบธรรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๑๖

นางสาวมานิตา วิลา
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๑๗

นางสาวมีมี

่

หง่าน
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๑๘

นางสาวเยาวรักษ์ ติณะคัด
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๑๙

นางสาววราภรณ์ นครแสน
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๒๐

นายกิตตินันท์ มีไชยโย
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๒๑

นายนภสินธุ์ พงษ์เอียมกมล

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กชายอิทธิพล ทองดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๒๓

นางสาวนิภาลักษณ์ อ่องอยู่สุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๒๔

นางสาวปาลิน บุญมานาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๒๕

นางสาวพรสิริญา นาอุดม
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๒๖

นางสาวปยธิดา จิตอามาตย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๒๗

นางสาวมุธิตา จันทคีรีเขต
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๒๘

นางสาวสลิลทิพย์ พัฒน์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๒๙

นางสาวธิดารัตน์ สติพลัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๓๐

นางสาววิชญา จินวุฒิ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๓๑

นางสาวสุกานดา ปดคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๓๒

นางสาวสุรีย์นิภา ท้าวโองการ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๓๓

นางสาวพรนภา หมืนคาวี

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๓๔

นายชาคริต มะยม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๓๕

นายบุลากร ทองเติม
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๓๖

นางสาวธรธิดา มนฑบ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๓๗

นางสาวธีวรา เทียรทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๓๘

นางสาวนำทิพย์ ศิริกุลณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๓๙

นางสาวเบญญาภา คำหนู
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๔๐

นางสาวปรียาวาจ ย่งเฮง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๔๑

นางสาวศิวพร นวลไสย
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๔๒

นางสาวสโรชา พิราลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๔๓

นางสาวเสาวลักษณ์ สีดาบุญมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๔๔

นางสาววรัญญา นาวิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๔๕

นางสาวอรัญญา โยธี

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๔๖

นางสาวอารยา ผาสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๔๗

นางสาวปยฉัตร สัดถาวะโห
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๔๘

นางสาวศุภวรรณ กมลสุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๔๙

นายธนิตย์ ศรีสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๕๐

นางสาวณัฐกมล แจ้งกระจ่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๕๑

นายชานนท์ กิงพุทซา

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๕๒

นางสาวกุลสตรี กว้างขวาง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๕๓

นางสาวฐิติพร พรมราย
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๕๔

นางสาวมันธิกา สีสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๕๕

นางสาววรรณนภา ติตะระวัตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๕๖

นางสาวศศิกานต์ สินบัวทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๕๗

นางสาวปรียาภรณ์
เชวงศักดิโสภาคย์

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๕๘

นางสาววิจิตรา พวงผกา
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กหญิงชัชชญา ศรีกรด
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๖๐
นางสาวพรสวรรค์ ศรีหัวแฮ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๖๑

นายสุเมศ ปลอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๖๒

นางสาวเกตุแก้ว ชัยขุนทด
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๖๓

นางสาวอุทัยวรรณ กัญญพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๖๔

นางสาวนิษฐา สุตปน

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๖๕

นางสาววรรณิดา พรมเทพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๖๖

นางสาวพรวดี สุขสอาด
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๖๗

นางสาวธิดาวรรณ ปราบรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๖๘

นายธนกร โพธิศรีทอง

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๖๙

นางสาวบุษบา ผิวขาว
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๗๐

นางสาวปนัดดา เนือทอง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๗๑

นางสาวพิชญ์นรี ศรีเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๗๒

นางสาวรุจจิรา คล่องแคล่ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๗๓

นางสาววรัญญา นาวาเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๗๔

นางสาววันวิสาข์ ขันใจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๗๕

นางสาวสุกัญญา อินทรสุวรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๗๖

นางสาวภัคภิรมย์ พึงสวัสดิ

่ ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๗๗

นางสาวกมลทิพย์ กาญจนาชีวะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๗๘

นางสาวพิมทอง รูปละออ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๗๙

นางสาวสิริกร รอรัง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๘๐
นายภานุพงศ์ พงศ์ถาวรภิญโญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๘๑

นายธันวา บุญก่อ

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๘๒

นายอนันต์ สีแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๘๓

นางสาวอริสรา บุโรดม
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๘๔

นางสาวฐิติมา หอมจิตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กหญิงปารณีย์ สาดส่าง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๘๖

นายเบญจพล ทิมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๘๗

นายปริญญา บุบผามาลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๘๘

นายรติกร โพธิยะกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๘๙

นางสาวจีรภัทร กรัดภิบาล
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๙๐

นางสาวนำฝน สีสัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๙๑

นางสาวสุพิชชา คงประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๙๒

นางสาวอุรัสยา ทองบงเพชร
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๙๓

นางสาวชลธิชา เสวกแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๙๔

นางสาวกาญจนา อุปมนต์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พุทธิวราราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กหญิงกชามาส ขันทะศิลา
๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กชายกรวิก โอเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายกฤตณัฐ เกลอแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กชายกันทรากร กิมกัว ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สามารถ
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กชายกิจทวี วันดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๐๑

เด็กหญิงกิตติยา น่วมเจริญ
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๐๒

เด็กชายกีรติ เสือพิมพา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กหญิงกุลณัฐฐา วิกร

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๐๔

เด็กหญิงฆโนทัย นาคโทน
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๐๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา พรมเต็ม
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๐๖

เด็กหญิงจิดาภา ชัยศิริ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กหญิงจิตรามาส โฉมสุข ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๐๘

เด็กหญิงจิรนันท์ พลอยเกตุ
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๐๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

พ้นภัยพาล
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๑๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พุทธชูชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงฉ้ตรชนก พุทธศรี ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กหญิงชญานิน สุขะ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงชนิสรณ์ ศรีเพ็ชร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กชายณภัทร สรรเสริญ
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กชายณฤทธิ

์

นรดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กชายณัชพล เวียงสมุด
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ นนทะวงษ์
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุวพงษ์วาณิช
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โคตะมะ ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๘ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๒๐

เด็กหญิงดวงทัศนีย์ สุวรรณะ
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กชายติณณภพ อัมระนันท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กชายธนรัตน์ รอดนิตย์
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ แสงชู ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๒๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พิมพ์สุวรรณ์

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กชายธิติพันธุ์ ปยะวรรณรัตน์
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กชายธิภากร พันชมภู
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กหญิงนันท์นภัส เต็มศิริ
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๒๘
เด็กหญิงนิติญาภรณ์ เล็งกลาง

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงนิรมล แสงใส
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กชายปพนธีร์ เนืองจำนงค์

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กชายปรเมษฐ์ บัวงาม
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กหญิงปณฑิตา แสงอาจ
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กหญิงปานไพลิน กลางท่าไค่ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กหญิงปานิศา มุขพรหม
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กชายปยะรักษ์ บุบผาชาติ
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กชายปยะวัฒน์ บุญญาธนสวัสดิ

์

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กหญิงปยาภรณ์ เรืองนาม ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายพรชัยรัตน์ เหมือนเดิม ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กหญิงพรรณทิพา พรหมศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๔๐

เด็กหญิงพรรณพัชร วงษะดี
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กหญิงพรลภัส ทรัพย์ประสาท
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กชายพัชรพล อินทแพทย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กชายพิชุตม์ เกรียงไกรเดช ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กชายพิพัฒน์ บัวขาว
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กชายพีระพล ทิจะยัง ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กหญิงแพรวา ควรพิทักษ์
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กชายภาคภูมิ จุไรย์
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กหญิงมณีกานต์ อินทร์อุดม
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กชายมนัสชัย กองสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กหญิงมลิศา แต่งพลกรัง

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายยุทธนา ดุลย์มา
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ แสงศิริ
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงลวิตรา ผลบุญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กชายวงค์วรัณ บุญแก้ว
๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๙ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กหญิงวนิดา บุญศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กหญิงวรรณพร สุระเดช
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กหญิงวรรณรดา โพธิเทียง

์ ่

๒๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงวลัยพรรณ ฮุยเปา
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กชายวายุ แซ่เฮ้ง ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๖๐

เด็กชายวิชญะ กล้าสงคราม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กหญิงวิชญารัตน์ ศิริสวัสดิ

์

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กหญิงวิภาดา มาระนอ ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายศักดิธัช อินทร์มานะ
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กชายสหชัย อุดมผล
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กหญิงหฤทัย พุทธพฤกษ์
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กชายอนุสรณ์ พ่วงโพธิทอง

์

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กหญิงอภิญญา ศรีกุล
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายอัษฎา อินทร์สำราญ
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กหญิงไอรดา กระแสโสม
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๗๐

นางสาวลักษิกา ดาวนพเก้า
๒๘/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กชายคณุตม์ นิมิตรมาลา
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กชายเจษฎา จรูญผล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายชาย แพทย์เจริญ
๒๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วประสงค์
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กชายทินภัทร จิตต์บุญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กชายภณกฤต ครอบบัวบาน ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายมงคล ประเสริฐโส ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กชายวีรภัทร ธรรมปญญา
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายอนุชา เสมาชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๘๐

เด็กชายกริชฎา ลาภจิตร
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กหญิงกวิสรา พุฒิศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กหญิงเกศรา ชีวางกูร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กหญิงขวัญหทัย เกตุตากแดด
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กหญิงจนัญญา โพธิดี

์

๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กหญิงจริยาพร ชูทรัพย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กหญิงจิรวดี คงงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กิมฮง
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่ตัง

๊

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงชุลีพร ทะนุ
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๐ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๙๐

เด็กหญิงญาตาวี เกิดคล้าย
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เกตุสุวรรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กหญิงนฤทัย ยุบลเมฆ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กหญิงนันทวรรณ บุญประคอง ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กหญิงนันธพร ชะนางวัลย์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กหญิงบัวชมพู ชมดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กหญิงปริณดา ฐิติกุลวานิช
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กหญิงปานไพลิน กิงแก้ววัฒนา

่

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงพัลลภา ทนทาน
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๖๙๙๙
เด็กหญิงพิมภาภรณ์ ยศปยะพร

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เดชชีวะ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงรุจิรา มาลาเจริญสุข

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงวริศรา แย้มชู

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กหญิงวริศรา จันทร์พักตร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กหญิงวิภาภรณ์ ศรีดาคำ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กหญิงศศิธร เทียนเงิน

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงสุดากร เชาวะปรีชากุล

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กหญิงสินีนาถ เหมือนสุวรรณ์

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา คงนาคา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กหญิงสุภัตสนิตย์ พรหมมินทร์ ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กหญิงอนันตญา บุญรอด

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๑๑

เด็กหญิงอสิตา สุขสีดา
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กหญิงอัมพร โคกแปะ

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๑๓

เด็กหญิงไอรดา สุกใส
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๑๔
เด็กชายเกียรติอนันต์ จิตติเรืองเกียรติ ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๑๕

เด็กชายณัฐพล ชลธารหวานชืน

่

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กชายณัฐภัทร อังกาบ

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๑๗

เด็กชายธนธรณ์ รืนนาม

่

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๑๘

เด็กชายธนพล เทพารส
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๑๙

เด็กชายธัญเทพ คำเขียวอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กชายปวีวนัส ม่วงโพธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๒๑

เด็กชายปองภพ จันตรา
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๒๒

เด็กชายพชรพล พรประเสริฐ
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๒๓

เด็กชายพรกฤษฎา สุขสัญญากิจ
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กชายพีรวัส เปนใย

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๑ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๒๕

เด็กชายภัทรเดช วรดิลก

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๒๖

เด็กชายภัทรพล ฤกษ์ดีเจริญสุข
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กชายอรรถพล บุญตา

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๒๘

เด็กหญิงกฤษติยา พรหมศรี
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ คู่กระสังข์
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กหญิงชลิตา สุตลาวดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตรีธัชพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๓๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลิศงามดี
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๓๓

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ มะมะโน ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๓๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตรอด
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๓๕
เด็กหญิงณัฐวิมล สถาพรผล

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๓๖

เด็กหญิงนงนภัส มณีรัตนกนกกร ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๓๗

เด็กหญิงนฤพร คริบสงวน ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๓๘

เด็กหญิงนันทิญา ฉิงเกรียงไกร

่

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๓๙
เด็กหญิงปนัสยา ศิลปชัย

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กหญิงปภาวี สากร

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๔๑
เด็กหญิงประทุมเกตุ ศรีนุตตระกูล

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๔๒

เด็กหญิงพัตรพิมล ลิมภักดี

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๔๓
เด็กหญิงพิชญาภา จำมี

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๔๔

เด็กหญิงภีรภาดา แดงอ่อน
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๔๕

เด็กหญิงรุงธิวา เลิศกลาง
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๔๖

เด็กหญิงสาธกา รัตนวสวัต ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๔๗
เด็กหญิงอรกานต์ เขียวแสน

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๔๘

เด็กหญิงอริศรา ลิมสุวรรณชน

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๔๙

เด็กชายกีรติ เปาวิมาน
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กชายชนาธิป ดัชถุยาวัตร

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๕๑
เด็กชายธนบูลย์ แดงสว่าง

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๕๒

เด็กชายปรมินทร์ เชืออินทร์

้

๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๕๓

เด็กชายพนธกร สำราญรืน

่

๑๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๕๔

เด็กชายพัชรพล สวัสดีมงคล ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๕๕
เด็กชายมนัสวิน สำราญกิจ

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๕๖

เด็กชายรัชพล สิทธิผล
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๕๗

เด็กชายศุภกร โสภา
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๕๘

เด็กชายศุภมงคล พลูทอง ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๕๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ม่วงกล้วย
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๒ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กหญิงชนิกานต์ รัชตะอดุลย์ศิลป ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๖๑

เด็กหญิงชุติปภา อุ่นสอาด
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๖๒
เด็กหญิงณภัทร ตันสุริวงค์

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทสิงห์ ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๖๔

เด็กหญิงณัฐพร บุญคำ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๖๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา อารมณ์
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๖๖
เด็กหญิงนงนภัส เทิดประสิทธิกุล ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๖๗

เด็กหญิงนิชญา แซ่ตัน

้

๑๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๖๘

เด็กหญิงนิภาพร เถือนวิไล

่

๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา ณะใจบุตร ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กหญิงปณิตา โพธิคำหาญ ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๗๑
เด็กหญิงพลอยนภัส สว่างอารมย์ ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๗๒

เด็กหญิงเยาวมาลย์ ริธรรมมา
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๗๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ดิษริยะกุล
๑๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๗๔
เด็กหญิงวาเลนท์ รมย์รส

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๗๕

เด็กหญิงวิภาวี ทะวะระ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๗๖

เด็กหญิงสุภิญญา กางกอน
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๗๗

เด็กหญิงอมิตา เพชรประเสริฐ
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๗๘
เด็กหญิงอัปสรสวรรค์

ภารสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๗๙
เด็กหญิงอิศริญาภรณ์ จันทร์หยวก ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กชายกิตติพงษ์ นาคต้อย ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๘๑

เด็กชายจอมทัพ จำเนียรทรัพย์ ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๘๒
เด็กชายจักรพงษ์ อ่อนสีทอง

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๘๓

เด็กชายณัฐพล วิวัฒน์ตรีนนท์ ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๘๔

เด็กชายธนโชติ บุญเจือ
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๘๕

เด็กชายธัญวัฒน์ ปยะวรรณรัตน์
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๘๖
เด็กชายนนท์ธรักษ์ จิตรอิม

่

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๘๗

เด็กชายนพนันท์ คูเอิน
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๘๘

เด็กชายปยะณัฐ ตรีกุลวิทยารมณ์
๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๘๙

เด็กชายปยะวัฒน์ สุวพงษ์วาณิช
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กชายพูนพัชร สุวรรณพันธุ์ ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๙๑

เด็กชายไพสิฐ วุฒิรัตน์
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๙๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทัตธนภาธร
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๙๓

เด็กหญิงเจนจินันท์ อนุวัฒนไพบูลย์ ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๙๔
เด็กหญิงชนิษฐา เทศสวัสดิ

์

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๓ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ไทธะนุ
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๙๖

เด็กหญิงนัทมน อู่ทอง
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๙๗
เด็กหญิงพัณณิตา อุทยานิก ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๙๘

เด็กหญิงภัคฐ์พิชา ลอออุดมพงศ์
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๐๙๙

เด็กหญิงวรรณรดา สมประสงค์
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กหญิงวันวิสา จันทร ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๐๑
เด็กหญิงวิดาวรรณ ก้อนคำ

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๐๒

เด็กหญิงวิภาดา ทะวะระ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๐๓

เด็กหญิงศุธาทิพย์ มะจันทร์
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๐๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ ชำนาญ ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๐๕
เด็กหญิงสุชานาถ โนรี ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๐๖

เด็กหญิงสุนิสา เหลืองอ่อน
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๐๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แจ่มจำรัส
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๐๘

เด็กหญิงอังคณา ผดุงกิง

่

๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๐๙
เด็กชายกิตติธัช ต่อรุ่งเรืองกิจ

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๑๐

เด็กชายนมัสการ จันที
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๑๑

เด็กชายพงศ์พิช สีบุตร
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กชายพิเชษฐ์ ละออเอียม

่

๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กชายภุมรินทร์ พานิชชัยพัฒน์
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กชายสราวุฒิ เพ็งรัตน์
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กหญิงชนินาถ ธีรสุรศาศวัต
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กหญิงนลพรรณ สุจินตนารัตน์
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กหญิงภัครมัย ว่านกระ
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กหญิงวริศรา โพธิแก้ว

์

๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๒๐

เด็กหญิงสุขกมล ทองประกอบ
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๒๑

เด็กหญิงอรุโณฌา บุญช่วย
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๒๒

เด็กชายจิระวัฒน์ ทรัพย์สิน
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๒๓

เด็กชายธนภัทร จันเล็ก

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๒๔

เด็กชายธนวันต์ วงเวียน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๒๕

เด็กชายภัทรพล ดัชถุยาวัตร
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๒๖

เด็กชายศิรวิทย์ โคตรปญญา
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๒๗

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ชาปา
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๒๘

เด็กหญิงกัลย์ธนภร ชาติเชือสิทธิชัย

้

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๒๙

เด็กหญิงดริษฐา สัมมาตระกูล ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๔ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๓๐
เด็กหญิงธัญญารัศมิ

์

ทองเฉลิมชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๓๑

เด็กหญิงนันท์นภัส นันทิพัฒนพงศ์
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๓๒ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
แสนโคตร ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๓๓

เด็กหญิงพิชชาพร เส้นเกษ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๓๔

เด็กหญิงพิมพ์นารา พิทักษ์สุทธิกุล
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๓๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ประทุมแมน ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๓๖

เด็กหญิงวรรณษา จันทร์แจ่มศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๓๗

เด็กหญิงวิชาดา โอเจริญ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๓๘

เด็กหญิงศตพร ชวนิตย์
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๓๙

เด็กหญิงศศิธารา คงปลืม

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๔๐
เด็กหญิงศิรินดา สิงหา

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๔๑

เด็กหญิงสุทธิวรรณ ยาโน
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๔๒

เด็กหญิงสุมินตรา คงโสภา ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๔๓

เด็กหญิงสุลิตรา แสงกุดเรือ
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๔๔

เด็กชายกิตตินันท์ วันสาย
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๔๕

เด็กชายกิตติภูมิ คุ้นเคย
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๔๖

เด็กชายเจริญชัย เผือกผ่อง
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๔๗

เด็กชายธนพัฒน์ ขาวรัมย์
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กชายธนัทเทพ ปกมานัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๔๙

เด็กชายนพรัตน์ สุระสิทธิ

์

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๕๐

เด็กชายนภัฏสัชกร พุ่มเจริญ
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๕๑

เด็กชายปณัฐชัย ใจเยือกเย็น ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๕๒

เด็กชายปรมี จงวุฒิคุณ
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๕๓

เด็กชายพัชรพล เกตุจันทร์ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๕๔

เด็กชายภาคิน ยะสะวุฒิ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๕๕

เด็กชายวัฒการณ์ อาจวารินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๕๖

เด็กชายวิทวัส ชืนบาน

่

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๕๗

เด็กชายวีรพันธ์ ศิลปชัย
๑๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๕๘

เด็กชายสัมฤทธิ

์

ศิลาวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๕๙

เด็กหญิงณฐิกา ชัยมานะพร
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๖๐
เด็กหญิงนัดฐา ชูช่วย ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๖๑

เด็กหญิงนันทวัน ธรรมบุตร ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๖๒

เด็กหญิงพิชชาภา โสภานิช

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๖๓

เด็กหญิงภัณฑิรา ดวงรัตน์ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๖๔

เด็กหญิงมัญชุสา ศุภวรรณ
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๕ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๖๕

เด็กหญิงสุทธิดา พรมโชติ
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๖๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ ผายพริว

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๖๗

เด็กชายคชวัฒน์ แจ้งเอียม

่

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๖๘

เด็กชายชรัณ เดชศศิโภคิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๖๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ เดชอารีรักษ์
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๗๐

เด็กหญิงธัญสินี ประจงภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๗๑

เด็กหญิงเบญญาภา รอดประเสริฐ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๗๒

เด็กหญิงพรนิภา บุญส่ง
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๗๓

เด็กหญิงวรัญญา ลิมชา

่

๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๗๔

เด็กหญิงศิรประภา ดัชถุยาวัตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๗๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ปนจริต
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๗๖

เด็กหญิงอรัญญา เฉยดี
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๗๗

เด็กหญิงกรแก้ว แสงกุศล
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๗๘
เด็กหญิงกาญจน์หทัย วิถีธรรมศักดิ

์

๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๗๙

เด็กหญิงเกวลิน ศรีปุณะ
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๘๐

เด็กหญิงธัญมน สินเพ็ง
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๘๑

เด็กหญิงธิชานันท์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๘๒

เด็กหญิงพรชิตา ผู้มีสัตย์
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๘๓

เด็กชายธนกฤต นาวินปกาสิตย์
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๘๔

เด็กหญิงนริสรา ประยูรหงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๘๕

เด็กหญิงปยธิดา ธรรมธรานนท์
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๘๖

เด็กชายณัชพน ณัจนานนท์
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๘๗

เด็กชายณัฐชัย เชียวชาญ

่

๒๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๘๘

เด็กชายณัฐพล อรัญทรัพย์ ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๘๙

เด็กชายธนากร กระแสศักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๙๐

เด็กชายนฤพล ลายทอง
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๙๑

เด็กชายพีรนันท์ โรยแก้ว
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๙๒

เด็กชายภคิน สีสมรส
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๙๓

เด็กชายรติพงษ์ รุ่งโรจน์ธนกิจ
๒๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๙๔

เด็กชายกฤษดา ลัดดานนท์
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๙๕

เด็กหญิงปนอนงค์ เฮ้งตระกูล
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๙๖

เด็กชายนำเพชร พิมพ์สกุล
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๙๗

เด็กชายพีรเดช ศรีบุญเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๙๘

เด็กชายภาคย์ กุลชุตินธร
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๑๙๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นามเดช
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๖ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๐๐
เด็กหญิงปาริชาติ สวัสดี

๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๐๑

เด็กหญิงพิมนภา มวกเหล็กนา
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๐๒
เด็กหญิงภคพร ขันติไดศาลสกุล ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๐๓

เด็กหญิงวรัญญา เมฆลอย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๐๔

เด็กหญิงอริสา ยิมปน

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๐๕

เด็กชายธนโชติ ทรงกลิน

่

๒๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๐๖
เด็กชายธีรพนธ์ โคราช

๑๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๐๗

เด็กชายพิชิต กุลสุวรรณ์
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๐๘

เด็กชายศราวุฒิ นามไว ๘/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๐๙

เด็กชายศุภากร นาละออง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๑๐
เด็กชายสฎาวุฒิ พุทธ์พันธ์

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๑๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

เศรษฐจิตต์
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๑๒

เด็กชายอดิศร ท้วมไธสง
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๑๓

เด็กชายอภินันท์ ชำนาญกุล
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กหญิงรวิสรา วิเชียร ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พรหมโชติ
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กหญิงอภิสรา แก้วจินดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๑๗

เด็กชายธนากร สุตันตวงษ์
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๑๘

เด็กชายสหรัฐ สินสอน
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๑๙

เด็กชายสรรเพชร สุกริช
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๒๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เปงสุก
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๒๑

เด็กหญิงเฟองฟา โอทนาวาทกิจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๒๒

เด็กหญิงมุธิดา นกยูงทอง
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กหญิงอลิชา วิริยะพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๒๔

เด็กหญิงอังศนา น้อยสะอาด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๒๕

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ มณีชัยสิทธิกุล
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กหญิงดาราพร จำรัส ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กชายนพนันต์ พ่อเมือง
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กชายบุญวัฒน์ พาวินิจ
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กชายบูรพา เนืองจำนงค์

่

๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กชายปฏวี สังข์สุวรรณ

๒๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กชายวรวุฒิ ไชยรบ
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๓๒

เด็กหญิงธัญวลัย ไพพร
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์งาม
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กหญิงพรรณวิภา ของเลิศ
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๗ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กหญิงอินทิรา หรังวิรุณ

่

๑๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๓๖

นางสาวสมิตา โนนจุ้ย
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๓๗

นางสาวกนกวรรณ ปญญาพิศมัย ๕/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๓๘

นางสาววชิรญาณ์ พงษ์เพชร
๑๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๓๙

นางสาวรดามณี เพ็งอุ่น
๑๔/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๔๐

นายพงศกร ปรางจันทร์ ๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๔๑

นายอนุวัฒน์ โกหา
๑๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๔๒

นายภาณุพงศ์ ขานเรือง
๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๔๓

นางสาววธิดา โชตินวนนท์
๒๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๔๔

นางสาวชัญญานุช ชินคำ
๑๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๔๕

นางสาวมณีรัตน์ ศรีอรุณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๔๖

นางสาววิรากานต์ โพธิอ้น

์

๒๕/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๔๗

นางสาวกันทิมา ขยันการ
๑๐/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๔๘

นางสาวจิรกิตติ

์

นินดำ
๑๓/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๔๙
นางสาวธัญญลักษณ์ รักษาวงศ์ ๘/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๕๐

นางสาวอทิติยา นิลศาสตร์
๒๓/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๕๑

นางสาวอุรัสยา ลิมภักดี

้

๒๗/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๕๒

นายดนุพล กองรัตน์
๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๕๓

นายจักรพงษ์ วิจิตรการกุล ๗/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๕๔

นายภัทรดนัย แก้วดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๕๕

นายจิรเดช เตยอ่อน
๒๗/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๕๖

นายวงศธร แสนสวาท ๗/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๕๗

นางสาวอาทิตติยา ผดุงกิง

่

๒/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๕๘

นางสาวศุภากร ขยิม

่

๓๐/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๕๙

นางสาวเบญญทิพย์ ภูมิวุฒิชัยสิงห์
๒๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๖๐

นางสาวญาณิศา ช้างดี
๓๐/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๖๑

นางสาวอรพินท์ ชันเส็ง

้

๒๔/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๖๒

นางสาวกัญญรัตน์ ขาวสะอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๖๓

นางสาวฐิติรัตน์ ต่ายเขียว
๒๔/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๖๔

นางสาวภัทรมน สมประสงค์ ๕/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๖๕

นางสาวอารีญา คงธรรมถาวร
๑๗/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๖๖
นางสาวปราณปรียา สอนแจ้ง

๒๕/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๖๗

นางสาวพรรณวษา พิกุลทอง
๑๕/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๖๘

นางสาวสุรีรัตน์ เดชกล้า
๒๖/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๖๙

นางสาวนภสร พงศ์ธีรธนธัญ
๑๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๘ / ๒๑๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๗๐

นางสาวเมธาวี กวมทรัพย์ ๔/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๗๑

นางสาวตรีวิภา เพิมพูน

่

๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๗๒

นางสาวจุฑามาศ จิตรมา ๘/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๗๓

นางสาวเกวลิน วงษ์ปลัง

่

๒๗/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๗๔

นางสาวเยาวภรณ์ วงษ์นุช
๓๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๗๕

นายชัยรัตน์ อุดทะ ๗/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๗๖

นางสาวพรลภัส กุลกัง

้

๒๔/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๗๗

นางสาววิราศิณี เชยชูเดช
๑๑/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๗๘

นางสาวประภัสสร เจริญศิลป
๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๗๙

นางสาวอาทิตยา แก้วทองคำ
๑๐/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๘๐
นางสาวชลธิฌา ซุนฮัว

้

๐/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๘๑

นางสาวพิมพ์จุฑา แรงกล้า ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๘๒

นายจีรศักดิ

์

มุมทอง
๑๕/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๘๓

นายชนะชล ธีรเลิศกมลธร
๑๔/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๘๔

นายณัฐพงศ์ จันทร์แจ่มศรี
๒๙/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๘๕

นายบุณยกร แก่นศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๘๖

นายพงศทัต พงษ์กระสินธุ์
๒๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๘๗

นายภัทรพล บุญธรรม
๑๓/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๘๘

นางสาวทิพรดา หนูนันท์
๒๙/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๘๙

นางสาวกฤตยา สุวรรณโยธิน
๑๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๙๐

นางสาวกัญญารัตน์ แสงเพ็ชร
๑๑/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๙๑

นางสาวจริญญา บุญถัว

่

๑๖/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๙๒

นางสาวชิดชนก
ปญญาปุญญรัตน์ ๒๙/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๙๓

นางสาวบัวชมพู บุญจริง
๑๘/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๙๔

นางสาวศิรภัสสร เตติชัย
๑๒/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๙๕

นางสาวสุภัสสร ทิพย์สุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๙๖
นางสาวแหวนพลอย โพโสภา

๑๒/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๙๗

นายธนกฤต เพียรงาม
๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๙๘

นางสาวชิดชนก ศรีใจงาม
๑๙/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๒๙๙

นางสาวพิมพ์พิศา สังข์สุวรรณ ๕/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๓๐๐
นางสาวสุกัลยา ขันทะวัตร์ ๒/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๓๐๑

นางสาวจุฑามาศ ฆะสันต์ ๕/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๓๐๒

นางสาวนริศรา คันธศร ๙/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๓๐๓

นางสาวยุพารัตน์ ปริตวา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๕๙/๗๓๐๔ นางสาวรัตน์สุดา วงศ์ศิริ ๒๓/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๓๐๕ นางสาวอรกานต์ ใจก่อน ๒๐/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๓๐๖ นางสาวอาภารัศมิ

์

วิลัยรัตน์ ๑๗/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๓๐๗ นางสาวเกศวรินทร์ จันทร์อ่อน ๒๙/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๕๙/๗๓๐๘ นางสาวสกลวรรณ สิงห์วงศ์ ๑๖/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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