
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๑๕,๐๓๓ คน ขาดสอบ ๒,๕๔๑ คน คงสอบ ๑๒,๔๙๒ คน สอบได้ ๗,๙๗๙ คน สอบตก ๔,๕๑๓ คน (๖๓.๘๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑
นางสาวเจนจิรา ศรวิเศษ

๑๑/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒
นางสาวนิชกานต์ ชลอวงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓
นายศักดา เฉลิมพงษ์

๑๘/๒/๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔
นายสราวุธ แจ่มแจ้ง

๒๑/๑/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖
นางสาวสุชัญญา บุนนาค

๑๘/๗/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗
นางสาวศรัญญา กลินนิล

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘
นางสาวอรอุมา อุตมา

๒๓/๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙
นางสาวกมลวรรณ สายสุวรรณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐
นางสาวธารารัตน์ ทวยเทียง

่

๒๓/๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑
นางสาวนุชนาฎ ภูสะเทียน

๓๑/๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒
นางสาวพัชรียา สมเหมาะ

๒๘/๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓
นางสาวนิศาชล ใจเร็ว ๓๐/๘/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔
นางสาวรัชนีกร เหมือนศรีเพ็ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕
นางสาวจิรัญญา แสสินธ์

๒๘/๑/๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖
นางสาวสุพิชญา วโรดม

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗
นายธนพล ฉิมพาลี ๓๐/๖/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘
นางสาวฐิติมา แสงศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙
นางสาวณัฐชญา ทีสุกะ

๑๖/๓/๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐
นางสาวปานไพลิน เริมสุข

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑
นางสาวสุทธิดา เทพศรีหา

๒๔/๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒
นางสาวชลธมนต์ กัลยาณมิตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓
นางสาวสุจิตรา แก้วทวี

๐๗/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔
นายชาญพิศุทธ์ ฉำแช่ม

๐๘/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕
นางสาวพัชมน โหมดทอง

๓๑/๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖
นายอนุพัทธ์ ท้วมอำ

๒๙/๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗
นางสาวอสมา เกตุบรรเทิง

๒๙/๓/๒๕๔๒
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘
นางสาวพรไพลิน หันสามารถ

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙
นายนิติเทพ จันทร์หอม

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐
นางสาวธนิศา ชัยวัฒนพงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑
นางสาวณัฐณิชา ตุ้มเทียง

่

๒๐/๓/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒
นายวงศธร กสิกิจวสุนทรา

๒๙/๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓
นางณัฏฐาเนตร โพธิวัง

์

๘/๗/๒๕๑๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายนันทพัทธ์ กานะกาศัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายภาณุพงศ์ สำราญจิตต์

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงวาริศา เชยสุนทร

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงธัญชนก คุ้มกระโทก

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ จำลองลอก

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ เพลียเคน

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงชลลดา แซ่โค้ว ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงปยะดา แซ่ตัง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงชุติมา เกตุกะพงษ์

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงวรรณกานต์ โพธิงาม

์

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญมิตร

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงหฤทัย จุ้ยสกุล

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงภิญญดา ธรรมธาตรี ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงอาภาศรี อ่อนแช่ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงอภิชญา สายสุทธิวงษ์ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงนันทิชา โตมอญ

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงวันวิสา วงศ์เนตร

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุภัทสร ขลึมประเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายภูวดล บุญนิธี ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายนันทพงศ์ หล่องบุตรศรี

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายอิราวัฒน์ เครือวงษ์

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายเจษฎา สวัสดิกูล

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายชนาธิป เปรมใจ

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายภาคภูมิ ทองเทียด ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายสุภกิจ จันทร์เกตุ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายศุภณัฐ พระนคร

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๒๒๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิริบัวขาว ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงปยะรัตน์ แซ่ตัง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงธัญญเรศ รอบุญ

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงโชติกา สุกใส

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงกรวรรณ แนบพลกรัง ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงชนกนันท์ เทียมสัมฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงพิชญา เด็ดเดียว

่

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงสุทธิดา มะลิซ้อน ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ วงษ์สุวรรณ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙ เด็กหญิงศศิประภาพร
ขวัญแก้ว

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายอิทธิพงศ์ บุตรดี ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายธีรภัทร กิงแก้ว

่

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายจักรพงศ์ บริมาตุ

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายจารุกิตต์ แปนเดช ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายณัฐภัทร ไชยรัตน์ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายธนวิชญ์ ศรประเสริฐ

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายสถาปนา ฮวดวิเศษ

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายอนุพัตน์ คร่องดี

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายนฤเบศร์ ค้อลมัย

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงศกลวรรณ แย้มแจ่ม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายจิรวุฒิ รอดมณี

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายณัฏฐ์ แสงลำเลิศ

๒๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายณัฐดนัย หลอดไฟ ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายไพรัตน์ สาระ

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายธณรัฐ ปอมมณี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายมาวิน ซิมศิริ

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายพิพัฒน์ หิรัญเนตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายกษิเดช จันทร์ปญญา

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงเสาวภาคย์ บุญอารีย์ ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงสุธิดา เลาหลียานุรักษ์

๑๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวปณฑิตา นาคทอง

๑๙/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑
นางสาวณัฐชา กองดิน

๑๒/๕/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒
นางสาวจารุวรรณ แสงสี

๒๙/๕/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓
นางสาวนิษฐเนตร์ วิริยสัทธรรม

๑๘/๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔
นางสาวสุภัชชา สุขสำราญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓ / ๒๒๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕
นายศุภกร บุญชู

๒๒/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖
นางสาวกุลญรัศมิ

์

อมฤทธิสกุล

์

๔/๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗
นางสาวสุพัตรา เพชรใจดี

๑๕/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘
นางสาวกฤตยา สุวรรณโยธิน

๑๔/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙
นางสาวขวัญหทัย บุญมา

๑๔/๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐
นางสาวธาริณี แซ่ซิม

้

๒/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑
นางสาวรุ่งไพลิน กลพันธ์

๗/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒
นางสาวพรไพลิน ไตรแปนมะดัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓
นางสาวสุภัทธา พาพงษ์ ๔/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔
นางสาวลักษิกา สารพิมพ์

๘/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕
นางสาวธนารีย์ เทียนงาม

๑๖/๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖
นางสาวสุพีรญา ศรีบุญ

๑๖/๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗
นางสาวมณีรัตน์ เกือมรัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘
นางสาวสุวิมล สมสถาน ๑/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙
นายคุนานนท์ บรรจงศิลป

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐
นางสาวชลธิชา ยอดสำอาง

๑๙/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑
นางสาวณัฐชลดา มอญกลาง

๑/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒
นางสาวสิริภัทร ขันบรรจง ๒/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓
นางสาวกษมา บุญธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔
นางสาวจุรารัตน์ บุตรราช

๑๒/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕
นายเจษฎากร แก้วมณี

๖/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖
นางสาวชลลดา วงจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗
นางสาวโชติกา พลายลมูล

๘/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘
นางสาวณิชกานต์ เลียมกระโทก

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙
นางสาวดุสิตา กิงมณี

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐
นางสาวตวิษา วิเชียรพงษ์

๘/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑
นางสาวตีรณา ใช้ธูปทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒
นางสาวธัญญลักษณ์ พูนทรัพย์สิริ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓
นายนฤดม แดงกระจ่าง

๒๑/๐๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔
นางสาวปณิดา จิตติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕
นางสาวปลายฟา ดำเนินงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖
นางสาวปยมาศ พุ่มจีน

๒๓/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗
นางสาวปุญญิศา สุริยพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘
นางสาวมุณินท์ จันทวงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙
นายยุทธนา วัฒนโลเก

๑๙/๐๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐
นางสาวรสริน เซ็นกลาง

๒๔/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑
นางสาววรัญญา บางยิม

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒
นางสาววินิทรา การะเกด

๗/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓
นางสาวสร้อยเพชร โสมแสน

๒๓/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔
นางสาวสิญากร รุ่งเรือง

๑/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕
นางสาวสุกัญญา บาลตา

๑/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖
นางสาวสุดารัตน์ พูลหวัง

๑๗/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗
นางสาวสุพิชญา พรมจันทร์

๔/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘
นางสาวสุมิตตา ถนอมแนบ

๒๘/๐๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙
นายอนุกูล การุณย์ลัญจกร

๑๒/๐๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐
นายอลงกต พลวิจิตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑
นางสาวอาทิตยา แช่มนิม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

กลาง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒
นายธีรพล กมลผาด

๑๑/๓/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓
นางสาววรรณวรา ปราศจากศัตรู

๒๐/๖/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔
นางสาวอัมพร ฉะภูมิรัมย์

๑๕/๒/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายรพีภัทร์ พรมชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายวรรณธัช กิมนางรอง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายอนุวัฒน์ บุญธรรม

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ประดวงชือ

่

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายอิศรานุกิต อุ่นใจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กำแพง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา ท้าวพิณ

๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงปจจมาพร เชษฐสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงวรรณษา ศรีสุวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงรสรินทร์ วณิชชากรสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายชัยวัฒน์ แสงดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงทิพวรรณ ดีสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงสิริวรรณ เขียวทอง

๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายธนกฤต ดุรงค์รัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายนัฐวุฒิ กองไธสง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา ผสมทรัพย์

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงสุภัทรชรีย์ บุญมา

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงปานวาด ยิมรักษา

้

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงวันวิสา สว่างตา

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงวาริษา ชาวโพธิ

์

๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ กายะชาติ

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงลลิตา จันทวงษ์ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงสุชาดา เตรัมย์ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายธรรมรัตน์ ผลทินทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายก้องเกียรติ ขอเจือกลาง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงวันวิสา รอบรู้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงภัสสร มาอ่อน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงปญจรีย์ เผือกน้อย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงลดาวัลย์ บรรดาศักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงธนัชพร ฤกษ์ปยะทรัพย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายวงศธร คำผง ๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงพรทิพย์ พงษ์พัน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายปภาวิชญ์ แจ้งเรือง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗
นางนำฝน กุลชุตินธร

๑๖/๐๗/๒๕๒๓
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘
นางสาวศิริพร โชตะนา

๒๑/๐๙/๒๕๑๘
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙
นายศุภณัฐ นงนุช

๘/๑๒/๒๕๒๖ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
ต้นสน  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายคัมภีร์ ใบวงษ์งาม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑
นางสาวจิราพัชร เทียมเจริญรัตน์

๒๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายชนกานต์ พ่วงสุวรรณ ๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงชุติมา ยศพล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงณัฐธิชา นรดี

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วกัญญา

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายนริศ ยวนชืน

่

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงเปรมสกาย เปยรินทร์

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ นาคจะโปะ

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙
นางสาววารุณี บทมาตย์

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงวิริน อันเท่ห์

้

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงศตนันท์ กิจอภินันท์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงสวามินี ไทยจิตต์ ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายสิทธิโชค มีสันเทียะ ๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงอรวรรณ นุชนารถ

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕
นายธีระพงษ์ ดำรงค์ไชย

๒๖/๑๐/๒๕๒๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖
นางสาวพรรณี ปภิณวิทยวนิช ๒/๗/๒๕๐๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗
นางบังอร เทียมทัน ๗/๙/๒๔๙๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘
นางสาวสวรส เทพหัสชัย

๑๓/๑๒/๒๔๙๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙ เด็กหญิงปณณ์ภาริญ์ล
ตังวงษ์ไชย

้

๘/๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖ / ๒๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงพร่างพราว ประเสริฐสุข ๔/๓/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงอริสรา ศรีศรวล

๒๔/๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒
นายเอกรัฐ ประสงค์ดี

๑๔/๘/๒๕๔๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

นอก  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงนัชชา พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พุทธรักษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงนภัตรสรา เทนไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงวราพร ชำนาญเวช

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงภัทรวดี อ่อนเกษร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายเตชิต แก้วสกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายนิติพัฒน์ บุญพา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงชลดา สุวิชา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑ เด็กหญิงสุวรรณาภรณ์
พูนมาก

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงวีรยา พรโคกกรวด

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงนงนภัส มุมกลาง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔
นายนันทวงศ์ พ่อค้าไทย

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงธีรธาร พรมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงวรรณวิภา ดอนจวง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงวิไลวรรณ ปวงคำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงสายทอง บัวบาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงณัฐนัณฐ์ สร้อยเพ็ชร

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงพัชรชา ใจบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงวนิดา เถาว์ทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงฑิฆาวรรณ คนเพียร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายอชิตพล สุขกลำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔
นางสาวสาริสา พุฒินาถพงศา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕
นายโรจนศักดิ

์

จันนาวัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายพิเชษฐ สมอิม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงอลิษา บุญส่ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

โพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘
นายทัตพงศ์ ธนกุลชุติภาส ๖/๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙
นางสาวนันท์วดี ชัยจินดา

๓๑/๑๒/๒๕๒๖
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ศรีพโลทัย  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงเกศกนก นาคพิจิตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงจุฑาพร พอจิตรเอือสุข

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒
นายชยุตพงศ์ รักใคร่

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓
นางสาวชุติกาญจน์ วังคะวิง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายเชษฐกานต์ นุ่มเหลือ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕
นางสาวณัฐธิยา

อัครปรีชาศาสตร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สายบัว

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงนัชชา พึงจิตร

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงบุษยมาศ นรสิงห์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายพชรดนัย พูลสาร

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงพัชราภา ม่วงประเสริฐ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงพัณณนิญา ยุกตะจรูญศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงพิชญานันท์ ทังถิน

่ ่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงภาวรรณ ศรีบุญราช

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงภาวิณี ศรีบุญราช

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงมณฑิตา พรมวงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖
นางสาวเมทินี รักขนาม

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายวงศกร งามจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงวชรวรรณ อุไรพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงวรัญญา บำรุง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงวิรันดา ส้งข์เรืองยศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงโศภิตนภา โสภาจร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงสพิชชา โพธิละเดา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายสรวิส สารขาว

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔
นางสาวสุจรรยา กองหา

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายอภิชาต จันทร์ดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
แก่นจวง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงอุษา ลวดทรง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา อู่ตะเภา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายภัทรพล เจริญกิจกำจร

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายวรวุฒิ รุ่งรัตนพัฒนา

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายณัฐพงศ์ เทียนมาย

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายสิทธินนท์ รุ่งวงษ์ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายณัฐพล รักบุญ

๑๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายจารุกร จูตะกานนท์

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงกฤตยา แน่นหนา

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายธีรภัทร์ พันธ์นา ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงชลธิชา สุดเต้

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงไพลิน รัตนศักดิธารา

์

๒๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายภูบดินทร์ พงศ์อภิรักษ์ ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายพัสกร กังวานเลิศภภา

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงรัตนาพร ยศกิจ

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายสรวิชญ์ สิริชัยเจริญกุล ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงญาดา สาระกูล ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายรชต ผูกพัน ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงนำทิพย์ บางชวด ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงสุภักดิ

์

สายดี
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงธัญย์ชนก จันทรัตน์

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายธีร์ธวัช โซวเจริญ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงภคพร รอดรัตน์ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายพงศธร ทำประโยชน์ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงวรณัน บุญราชแขวง

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายกุลโรจน์ บูลวัชรจูลเจริญ

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายณัฐธัญ ชืนฤทัย

่

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงสุชาดา ทรงไทย

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงพิมพ์วรา คุปต์โอภาสวงษ์

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงกมลชนด วารีหลัง

่

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายรชต เพิมทรัพย์

่

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงอริสรา มาละออ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายอรรถพล ถินปรีดา

่

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายนิธิพัฒน์ เลิศรัตนพงศ์สิน

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงพิมพิศา ถาวร

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงบุณทริกา ยูมิน

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงธนัญญา ธิติวรโชติ

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ หวานจันทร์

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายทัตธน พิมพ์ทอง

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงธนภรณ์ สูงห้างหว้า

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงพฤกษา สามารถ

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายธนดล เกตุงาม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายธนโชติ พูลผล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายฐิติกร ภาวสุทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์ขาว

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายพงศ์ภรณ์ แย้มประดิษฐ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงนิศาชล แก้วศรีงาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายณัชชา ใจสอาด

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงวณิชกมน ถิรเนตร

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงญาตาวี พิทักษ์

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายนภดล พรมเทศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงวริศรา กระโห้ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ เพิมพูน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงเขมจิรา รติกัญจนากรกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงอารยา สินสุวงศ์วัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงนันท์นภัส เลือมนิรันดร์

่

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงธันยาภรณ์ เสียงเพราะ

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงภัทรดา นาคะจรูญสิทธิ

์

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงณิชา เผือนผัน

่

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงปญญรัตน์ ชุนช่วยเจริญ

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงสุตาภัทร บุญหล้า

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงนิชาภัทร พิพัฒน์

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ผดุงไทยธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงพริษฐ์พัชร บริบูรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงบุญลิตา ติบอุด

๊

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายประกาย อภิมุขดิลก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายสิรภพ ไทยทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงณัฐนิชา สิงคาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชินชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงณิชกานต์ พลทะจักร์ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายพชรพล เอือนสุภา

้

๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายถฤติพงษ์ องค์อินทร์ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา อุดมบวรรัตน์

๑๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงสรวรรณ ศักดิวณิชย์กุล

์

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชนกชลโอฬาร

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แสงสาคร

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงปาลิดา ศตกุลพัชร

๒๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำภา

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายปรเมษฐ์ กิจพิทักษ์

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายธีระเดช แหวนเงิน

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงมนัสวิน ดาบุตสะ

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงรัตนาวดี รุ่งเรือง

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายรัชชานนท์ แต้พานิช

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงธนกานต์ ปราศจากศัตรู

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายอรัญ พิคเกิลส์

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงพลอยพิภัส อาภรณ์หิรัญ

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงญาณิศา วิยะรันดร์

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงวรกมล วรรณพฤกษ์

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงกัลยกร โง้วสกุล

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงกชกร หงษ์ทอง

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงธันยพร นุ่มทอง

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายกุลธวัช สีมูล ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายวรวิช เจริญรัตน์ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงณัฐรีย์ พูลผล ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ ไพรวัฒนานุพันธ์ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงธิชาดา ทองนอก ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายธีร์ธวัช วงศ์เทพ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายรัฐพงศ์ อารยะปจจกุล

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายปฐมพร วงษ์มณีวรรณ

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พิลาไชย

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายอิทธิกร ภาคตอน

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงเอมอร ปนจริต

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายภีมพล ภิตติวราธร

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายกฤติพัฒน์ มาศิริ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ ปนทอง ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีรักษา ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงณัทชุติภา ไชยวงศ์ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงวิริยา วิมลประภา

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงชนิสรา เชือชาวนา

้

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายวรภาส ตรีศิริโชติ

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงขวัญชนก ไพสิฐเศวต

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ตันประเสริฐ

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายชญานันทน์ แสงอรุณ

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ มะลิวัลย์

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายณัฐนันท์ สร้อยนาค

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายปณณวัฒน์ พุ่มพฤกษ์

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงวณิชพร พิลาลำ

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงศิริญญาดา ใจจริง ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงกรกช สะอาดเอียม

่

๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงนรมล พรหมโชติ ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงชลิตา ศรีพุก ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายณพวุฒิ บุญทวี ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงนวรัตน์ ปาลี

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายปณณธร สำนักสกุล

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุจิผดุงกุล

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายสิรวิชญ์ พานทอง

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงเกณิกา เอียดเกลียง

้

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงนภัสสร เกตประยูร

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงจันทรมาศ เจริญเดชชัยการ ๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงกัล่ยากร ทองใบ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงกุลธิดา หิตเพชร ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงชัญญา แต้พานิช

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงณัฐนิชา เสือหลง

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงวรรณศร ตันติชัยกุล

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงนับทอง ฝุนทอง

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายพลกฤต มีเจริญ

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายภัทระ เจียดำรง

่

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงวัชรินทร์ พรหมมณี

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายพรชลัช พันธุมาโอภาส ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงจิดาภา สุขสงวน ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายนฤทธิ

์

ตรีรัตน์ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงศรุตา วรวัฒนะ

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายธนกฤติ กรายประเสริฐ

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงปาณิสรา อิมสมบัติ

่

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายทรรศนกร เกตุเวียง

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงณภัทร วรรัตน์ ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงวรานันท์ มังคัง

่ ่

๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงชลธิชา อุ่นไธสง

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ ฝอดสูงเนิน

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายสหภาพ บุญสูงเนิน ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายพศิณ กรณ์กุลวาณิช ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงชุติมา พวงเลิศบุญคง

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงภิญญดา ผ่องศรี

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงณัชกานต์ ทองประกอบ

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ คำวรรณ์

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงณัฐสิทธิ

์

ธงเงิน
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงโสภิตา ชินอมรเลิศ

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงชนัดดา กลินกุหลาบ

่

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงธิวัลย์ ทองตุ้ม

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายจิตติภัทร ควรหา

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

กุลวานิช
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงทิพย์วารี เสนีย์ศรีสกุล

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายโสภณ ศรีม่วง

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ โพสาราช

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายกิตตินันท์ สง่าศรี

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายรชต เสริญวิทยศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงสิรินยา สวัสดิพานิช

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงชนิดาภา อ่อนจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงชนัญชิดา อ่อนจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงวิภานันท์ เจริญกิจกำจร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายชยภัทร นาวีภาพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายพูนพัฒน์ ดวงมาลย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงพัณณ์นิดา อรศิริอภินันท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงสุทธิดา เจริญรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงฐิตาภา เสียงสังข์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ รอดประดิษฐ์

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงศุภลักษณ์ วัฒนาสกุลรัตน์

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงธัญชนก โรจน์ชลธาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายปณณธร ศรีทองกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายปณณวิชญ์ ประภัสสราสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงปุณยภา ศรีจำเร็ญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร สิงหะเทพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายเจตวัฒน์ จันแก้ว

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายธนัท คชชา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงชนาภา พยุงวงษ์

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงสุภัสสรา พันธ์สาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายชยังกูร สินสุภตระกูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงมณฑิตา วงษ์ดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงรมย์วินท์ สัมปชัญญกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายอิทธิพล จันทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายกฤษณะ ทองแจ่ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงอรณิดา ดีชัยยะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายธีรภัทร์ ปทมาวีรภรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายธนภพ มีสมภพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายปญญากร รักพรม ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงจิราภา โคสอน ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงอาทิตยา พันหล้า ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายเสนภูมิ ทรัพย์เสนมา

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงรุ่งลดา สาครรัตน์

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายนฤชา พงษ์วิเศษ

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงนภสร ประไพ

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงนภัสนันท์ จันทร์เวียง

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงจรรย์อมล จิรยาภากร

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายชัยวัฒน์ ตัญกาญจน์

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายรัชชานนท์ แสงจิต

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงกิตต์ธัญญา ชืนชม

่

๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงณัฐกัญญา เมิดจันทึก

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายวงศธร บานแย้ม

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงชนินาถ ไมตรีวงษ์ ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงธรรศญา คงวงษ์ญาติ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายพงศภัค ออมจินดาทรัพย์ ๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายศิษฏา พุ่มกุมาร

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายธีรภักดิ

์

พรมมาศ
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงณัฎฐา ทวีศักดิ

์

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงกันติชา ภาคกาย

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงณัฐจิรา จันทร์นวล

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายณัฐชานนท์ หลัว ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ วิลัยรักษ์ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงกันยณัฐ แก่นนาค

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายปติเทพ โบวิเชียร

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงชัชชญา หนูแก้ว

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงลภัสรดา แหล่งสมาน

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ กิตติศิริสรณ์ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงพลอยสินีย์ สร้อยบุตร

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงปริชญา วงค์ตายา

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ น้อยสอาด

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายกิตติพันธุ์ ปานทอง

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงภัทรคิณี บุญมา

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงธนัชชา

เชาวนศรีมานนท์ ๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงธิดาวรรณ เลือมใส

่

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖
นางสาวจีระไนย ศรัณย์รัชต์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗
นายกิจวัตร ไทยเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘
นางสาวอรพินท์ เงินวาว

๒๗/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙
นางสาวสุธามาศ แสงเผือก

๑๐/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐
นายตุลา เคนด่าน

๑๑/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑
นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณกิจ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒
นางสาวนวพร พรมวิสัย

๒๒/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓
นางสาววนิดา กาละสาน

๒๔/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔
นางสาวพัชราภรณ์ จงกลาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕
นางสาววารี บาลสดชืน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖
นางสาวเพ็ญพร พานรินทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗
นางสาวศิรภัสสร วิเศษชาติ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘
นางสาวฐานิต ขันธรักษา

๑๐/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙
นางสาวธัญญาพร กำปนทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐
นางสาวอรสา อำผล

๒๔/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑
นางสาวจินรัตน์ อรชุน

๒๖/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒
นางสาวกุลปรียา กลัดกลำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓
นายคเชนทร์ สุขสอาด

๓๐/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔
นางสาวสุธิดา เท้าไม้สน

๓๐/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕
นางสาวเนือทอง

้

กองสันเทียะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖
นายภนุวัฒน์ คำมะนาง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗
นางสาวพิมลวรรณ อ่วมแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘
นางสาวรัตนาพร คชสาร

๐๙/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙
นางสาวศศินา จุปะมัดถา

๑๘/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐
นางสาววิศิษฏา อ่อนศรีทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑
นางสาวปภัสรา สุโขพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒
นางสาวสุชาดา อ้อมวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓
นางสาวณัฐนารี อาจวงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔
นางสาวสุทัตตา ต้นคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕ / ๒๒๙

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕
นางสาวธัญเรศ บุนนท์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖
นางสาวอุบลวรรณ พรมน้อย

๒๒/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗
นางสาวณัฐสุดาภรณ์ เพิมบุญเย็น

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘
นางสาวรืนฤดี

่

เหมือนชอบ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙
นางสาวประภานิช บุญช่วย

๑๑/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐
นางสาวศิริวรรณ วิลัยราญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑
นางสาวจินดาหรา พุ่มพวง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒
นางสาวปยะวรรณ หล้าคำคง

๒๓/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓
นางสาวกฤษณา พลนิกาย

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔
นางสาวสุมาลี ผาลอย

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕
นางสาวปนมนัส สุริทรัพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖
นางสาวอนุศรา

จันทร์กลางเดือน
๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗
นายณัฐวุฒิ ณัฐวุฒิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘
นางสาวปานไพลิน ไกรนิตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙
นางสาวอรพิมล เนียรสันเทียะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐
นางสาวศิริประภา อุ้มเพ็ชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑
นางสาวกัลย์สุดา

ประสิทธิมณีรัตน์

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒
นางสาวกานต์ธิดา ปุริเส

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓
นางสาวผกามาศ น่วมศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔
นางสาวพรนิภา ทองกล่อม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕
นางสาวฐิติยา นะราราช

๓๐/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖
นางสาวอังคณา แวงวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗
นางสาวศุภกานต์ รัตน์วิทยากรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘
นางสาวศิริพัตร์ ขันทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙
นายธราดล เหมมะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐
นางสาวธารารัตน์ อินเต้

๑๖/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑
นางสาววรรณลดา เฟองนิล

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒
นางสาวสมใจ บรรจง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓
นางสาวอุทุมพร หล่าแสนเมือง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔
นางสาวศิริรัตน์ ศรีบรรเทา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕
นางสาวสุดาภรณ์ รักเทพ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖
นางสาวชุติพร นิราศโศรก

๑๔/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗
นางสาวชญานิษฐ์ เกิดปรางค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘
นางสาวฤทัยชนก บุญเส็ง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙
นางสาวศิริวรรณ ไตรพรม

๒๗/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐
นางสาวจิราวรรณ พลศักดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑
นางสาวสุนิตา รักษาวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒
นางสาวสุนิษา รักษาวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓
นางสาวพรรณธิภา บุตรงาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔
นางสาวพรรษมน ทองดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕
นางสาวศิรินันท์ พันยิม

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖
นางสาวมนทกานต์ อิมผ่อง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗
นางสาวสุภาพร สอนวงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘
นางสาวศิริวรรณ ยังยืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙
นางสาวพัชรินทร์ ทิโน

๒๖/๐๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐
นางสาวสิริพร เหลืองอ่อน

๒๗/๐๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑
นางสาววาสนา สโมสร

๐๔/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒
นางสาวมานิตา รอมาลี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓
นางสาวบุณณดา จิตชอบใจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔
นางสาวชลธิดา นาสิงทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕
นางสาวกรรณิการ์ ลำเทียน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖
นางสาวณัฐนันท์ ชัยพงศ์วรโชติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗
นางสาวนลิน เข็มเพ็ชร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘
นางสาวอรพิน พิมพิสุด

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงรุจิรา คำหอม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ เก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เทียนเงิน

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ เก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายกิตติภณ สารวรรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ เก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายทวีทรัพย์ อักษร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ เก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงนฤมล พึงพินิจ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ เก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔
นายณรงค์รัชน์ อรุณจันทร์ภักดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ เก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายอำภู พวกพูนดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ เก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงกัลยา ศรีเครือคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ เก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ มะโต

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ เก่าโบราณ  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาพล

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙
นางสาวกิตติญา บูรณชาติ

๓๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐
นายชัยธวัช ทีแพง

๒๔/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายชัยประสิทธิ

์

อินทร์สวัสดิ

์

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายเชาวนัน จริตวิศาล

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงทับทิมทอง

เลิศชัยสหพานิชย์ ๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงธนพร อุ่นสอาด

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงธนภรณ์ สังข์ทอง

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธีรเดช อาศัยพานิชย์ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายธีรวัฒน์ พัฒนประยูรเวช ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงนภัสรพี บุญเรือน

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงนฤมล ราชสีมา ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงนวรัตน์ บุญศรีกุล

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายปฏิภัทร อุดมดี

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สุขสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายภณานุวัฒน์ ราชวงศา ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายรวิวรรณ ดีวงษ์

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงลักคณา สนิทกูล

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงวรัญญา สาลีศูนย์ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายวีระพัฒน์ ศรีชัยยศ

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงสุธัญญา แซ่อึง

้

๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงสุภัสรา ชูแสง

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายแสนดี สิงขรณ์ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายอภินันท์ พูลเพิม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายอภิวิชญ์ แสงรุ่ง ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จรูญราษฎร์  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓
นายกนต์ธร โชติอนันท์

๑๙/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔
นายอธิวัฒน์ บุติมาลย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕
นายเจนณรงค์ ฟุงสายชล

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖
นางสาวญาดา หงษ์สุวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗
นางสาวธิดาพร มงคลสวัสดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘
นางสาวพลอยภัสชา เปนศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙
นางสาวพิมพ์พรรณ ยำจิตหมัน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐
นางสาววิลาวรรณ์ ศรีเสาร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑
นางสาวอุษา ชมสะอาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒
นางสาวจุฑาทิพย์ พันธ์เลิศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓
นางสาววนินทร เทพบันดาลสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔
นางสาววรัญญา สพานกลาง

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕
นางสาวสุจิตรา ร่มพุทธศาสนา

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖
นางสาวอภิชญา เกตุสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗
นางสาววรรณา จันทร์มนตรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘
นางสาวสุพัตรา วะเศษสร้อย

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙
นางสาวณัฐมน บุรพวง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘ / ๒๒๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐
นางสาวเวธิกา ชาสงวน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑
นางสาวหทัยชนก ชลพันธุ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒
นางสาววราภรณ์ โชติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓
นางสาวกุลธิดา กล้าหาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔
นางสาวบุลพร พระไชย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕
นายวรินทร วิชัยดิษฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖
นายอำนาจชล บุญส่ง

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗
นางสาวอารียา ขำดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘
นางสาวธีราพร อุดมธรรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙
นางสาวเบญจวรรณ บุญบำรุง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐
นางสาวธิดารัตน์ มงคลสวัสดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑
นางสาวพัชรี ทัวไธสง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒
นางสาวศิริกุล อุมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓
นางสาวศศิธร ปกการะนัง

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔
นางสาวชนิกานต์ โพธิเทพ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕
นางสาวธนภรณ์ มีมาก

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖
นายกฤษณพงศ์ ทิศรักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗
นายธนาวุฒิ คณานิตย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘
นางสาวลักษิกา สาลีพัฒนผล

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙
นางสาววริศรา ทองเอียม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐
นางสาวชุติมณฑน์ กลินวิชิต

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑
นางสาวยูลดา กาญบุตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒
นางสาวสุริภา ปรังประโคน

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓
นางสาวจตุพร คุ้มสุวรรณ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔
นางสาวรพีพร ผึงเมือง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕
นางสาววิลาวัณย์ มันเพชร

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖
นางสาวปุณยาพร เซ็นหลวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗
นางสาวธัญธร สิทธิน้อย

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘
นางสาวสุทธิดา บริวัตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙
นางสาววัลลภา โยธาจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐
นางสาวชฎาภรณ์ กลัดเข็มทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑
นางสาวชลดา พาแกดำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒
นางสาวณัฐชยา ดุสิต

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓
นางสาวปณิดา จุฬารมย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔
นางสาวรินลนี หมืนเขียว

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕
นางสาววิไลพร

กัมพลอิสราภรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖
นายอาเลน วาจรัส

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗
นายกีรติ นุ้ยสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘
นายยศพงศ์ บัวเงิน

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙
นายธนรักษ์ แซ่เตียว

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐
นายนพกร พรสุต

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑
นายอภิวิชญ์ เจียกกระจ่าง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒
นายตุรณภัทร พรมฉลวย

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓
นายอนุชิต นึกหมาย

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔
นายศุภกันต์ โตเปรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕ นางสาวเนตรนภารัตน์
สุภิษะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖
นายพันทกานต์ จันทาม่วง

๒๔/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗
นางสาวชมพูนุท นาก้อนทอง ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘
นายพงษ์ภักดิ

์

สุคำม่วง
๒๒/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙
นายประดิษฐ์ มุ่งผันกลาง ๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐
นางสาวณัฐทิตา ถึงสุข

๑๕/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑
นางสาวมินตา แสวงเพ็ชร์

๑๖/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒
นางสาวสุรางคณา ดีสา

๓๑/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข บางเปง  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓
นางสาวรสิตาวีร์ อัครชาติภิรมย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔
นางสาวกฤษณา สุริยกัน

๐๙/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายอิทธิพร ตาลช่วง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายชัยธวัช ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายนนทกานต์ เพิมพูล

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายกฤชชัย ศรีสำอางค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายศุภกฤต บานเย็น

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงชนันชา ยลชืน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงรุจินันท์ ประยูรศักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพรพรรณ พิพิธกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา อุ่นใจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ สุขเกษม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงพลอยงาม หงอกภิลัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงจณิสตา อินทนาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงประภัสสร พงษาปาน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงศุภิสรา ถิรารางค์กูล

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงพรรษา สังข์โสมา

๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงกมลพรรณ กิจจำรูญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงสุภาวดี ชืนศิริ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงพรกมล ผลวัฒนะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงชลธิชา สว่างภพ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงศศิธร ภู่เย็น

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงวริศรา รัศมี

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงนันทวัน เกลือนวัน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงเจนจิรา ขันทะชา

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงอามะติยา สมาแอ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงนภัสราภรณ์ พุทธเสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงปรียาพร ลินทอง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงนิสารัตน์ แนบเชย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงจันทนา สีดาจิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงพลอยนภัส ปรารมณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงประกายฟา ขันทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตนพัฒน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงญาณิศา โกกระบูณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงณิชกานต์ บุญมาก

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงกาญจนา ชลอยบุญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงดวงใจ จตุมงคลสกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงฐิตาภา ลามอ้น

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงกานต์รวี ปรีชาสกลพัฒน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายภัทรพล ดวงศรี

๑๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายติณณภพ ทองศักดิ

์

๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายศราวุฒิ เวียงแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายชาคริต นวลสม ๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายเดชาวัต เกตุวงษา

๑๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายศุภวัฒน์ คำคง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายศักรินทร์ ประสมวงษ์

๓๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายชานนท์ มุกดาหาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายชาติภูมิ เปลียนสร้าง

่

๒๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายรณพักตร์ ทองหุ่น ๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายเทวินทร์ ธานะไชย

๑๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายธานี ซก

๒๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายพีรภัทร ปนากาสา ๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายกีรติ ศรีเมฆ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงอรสา เถือนกลีบ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงชญานิศ โชคสิงหา

๑๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสุข

๑๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงเพียงขวัญ ฮังคำ ๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงจิรภัทร แสนสุข

๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริประกอบ

๒๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงกมลวรรณ เนตรทิพย์

๒๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงมยุรี แก้วดินเหนียว

๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงอารีญา ขวัญพรม ๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ลำทอง

๑๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงดลยา อนงค์เนตร

๒๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงสุพรรณี ซามัด ๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงชมพูนุช ไชยพัฒน์ ๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงเนตรอัปสร ครองยุติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงสุวรรณี ใสสะอาด

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงพัชชาภรณ์ มะโนลัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒
นายยศภัทร เรืองไพศาล

๑๐/๐๓/๒๕๓๑

วัดสันติภักดิ

์

สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงภัคธีมา ทองเกตุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงธนพร เถียรสุวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงธัญญารัก รุ่งจำกัด

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ทรัพย์อุดม

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงธมนวรรณ เจริญสิงห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงตวงพร เสถียรวงศ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร ธรรมสอน

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงมัณฑกานต์ อภัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายสรวิชญ์ ตังเจริญ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงภัทรดา พลจังหรีด

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงภูริชญา ภูษิต

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงกุริสราภรณ์ ดีลุนชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงบุญสุภา พรหมรักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงภัคนันท์ แจ้งสว่าง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงกรภัทร์ สุสุดใจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงกุลธิดา มูลสาร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงปาณิสรา เตชะมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒ / ๒๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุชานรี ใก้ลพลัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงพรกนก เนนะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงลลนา รวมทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงมนทกานต์ อำผึง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ รัตนะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงวิภาวดี แช่มช้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงปาริฉัตร ผาทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายธนาดล รักธรรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายวิทยา คงไมตรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายธนกร เกิดในมงคล

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มณีน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เพียรงูเหลือม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงศุภิสรา อนันต์วัฒนศิริ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประเสริฐสุข สันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓
นายกฤตพจน์ ตุลาทอง

๐๓/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔
นายกฤตวิทย์ มันภักดี

่

๒๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕
นายกฤษฎา แจ่มจำรัส

๑๗/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖
นายกฤษณพงศ์ แตรสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗
นายกันตพัฒน์ วริศราศิริวรกุล

๐๔/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘
นายกัมพล กีรติสุนทร

๑๕/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙
นายกำพล พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐
นายกำพล โรจนแสงวิรุฬห์

๑๙/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑
นายกิตติ ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒
นายกิตติธัช ปญจะ

๒๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓
นายกิตติพงษ์ โนภาศ

๒๘/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔
นายกิติชัย ฤทธิมงคล

๒๕/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕
นายกิติศักดิ

์

เมฆคำ
๐๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖
นายกุลชาติ สวนทรัพย์

๑๘/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗
นายเกรียงเกร็ด ประถัมมะวงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘
นายเกรียงไกร แซ่แต้

๑๕/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙
นายเกียรติชัย รัตนรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐
นายเกียรติชัย กล้าหาญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑
นายโกวิท ทับทิมโต

๑๐/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒
นายไกรภพ แสงวัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓
นายขจรศิลป หาญจริง

๐๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔
นายขวัญชัย ไพศาลธนวัฒน์

๑๒/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๓ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕
นายขวัญยืน ประครองจิตร

๐๕/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖
นายคณิต แจ้งสมบูรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗
นายคธาธร จันทภูมิ

๑๒/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘
นายคมกริช เอมสุรินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙
นายคมสัน บรรจงเก็บ

๑๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐
นายคมสัน สัพโส

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑
นายคมสันต์ มีสุข

๐๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒
นายครรชิต โพธิขาว

์

๑๓/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓
นายคำพล มะลิลา

๐๗/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔
นายจรินทร์ อุดร

๑๓/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕
นายจรุง พาที

๐๓/๐๖/๒๕๐๖
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖
นายจักรพงษ์ สังฆมณี

๐๔/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗
นายจารุวิทย์ โสภารัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘
นายจิตติพล แตงสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙
นายจิรัฎฐ์ คงนมนาน

๐๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐
นายจิรัตน์ แซ่ตัง

้

๒๒/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑
นายจิรายุ อังคะนาวิน

๑๗/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒
นายเจริญ โตประกอบ

๑๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓
นายเจษฎา ทองสุข

๐๘/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔
นายฉัตรชัย บุษกร

๑๑/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕
นายเฉลิม สริรักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๐
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖
นายเฉลิมเกียรติ สะสมทรัพย์สกุล

๐๗/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗
นายเฉลิมเกียรติ

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๒๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘
นายเฉลิมขวัญ หลันเจริญ

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙
นายเฉลิมชัย ภูจอมจิตร

๐๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐
นายเฉลิมพร ดวงเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑
นายเฉลิมพล มากทรัพย์

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒
นายเฉลิมราชย์ ดอกบัวกลาง

๒๓/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓
นายชนะชล รักษาสุข

๒๙/๒/๒๕๓๕
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔
นายชนะชล บุญเพ็ง

๐๖/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕
นายชเนษฎ์ นามมีไชย

๒๕/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖
นายชราวุธ ราศีร

๑๑/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗
นายชรินทร์ บุญจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘
นายชลทิตย์ แซ่กอ

๑๗/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙
นายชวลิต ให้ประเสริฐ

๒๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๔ / ๒๒๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐
นายชัชณัน สะใบบาง

๑๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑
นายชัยรัตน์ สายอุทา

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒
นายชัยวัฒน์ ขันทะสอน

๑๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓
นายชัยวัฒน์ หอมมาลา

๒๔/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔
นายชัยวัฒน์ สุขสำราญ

๑๓/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕
นายชาคริต ศิริรักษ์

๒๕/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖
นายชาญณรงค์ ทามิล

๓๐/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗
นายชาญยุทธ สมศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘
นายชาตรี หนันศิริ

๑๘/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙
นายชานนท์ ทองเชิดฉัตร

๑๒/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐
นายชานนท์ แสงเลิศลำ

๐๙/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑
นายชานนท์ กุลประดิษฐ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒
นายชำนาญ พึงสงฆ์

่

๑๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓
นายชินกร จังพล

๓๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔
นายชุมโชค ชะนะบุญ

๐๖/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕
นายชูศักดิ

์

แซ่ลิม

่

๑๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖
นายเชาวลิต หงษาชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗
นายโชคชัย ขำท่าไม้

๐๘/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘
นายโชติพิพิธ รุนสา

๒๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙
นายฌาณัศ เกษบึงกาฬ

๐๘/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐
นายฐเดช เกิดทรวงดี

๑๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑
นายฐิติวุฒิ อยู่แต่งตัง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒
นายณฐปนนท์ เกตุมี

๐๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓
นายณมน จันทร์อุดม

๐๔/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔
นายณรงค์ สีเหลือง

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕
นายณัฐกฤษ คูสุขวัฒนา

๐๗/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖
นายณัฐพงษ์ บุญมาก

๐๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗
นายณัฐพล เขมะเพ็ชร

๐๓/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘
นายณัฐวรรค บุษปวนิช

๐๖/๐๔/๒๕๔๐
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙
นายณัฐวุฒิ รัชตะนาวิน

๑๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐
นายณัฐวุฒิ เฟองฟูผล

๐๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑
นายณัฐวุฒิ เอียมโสภา

่

๒๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒
นายณัฐวุธ เคนเหลา

๑๘/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓
นายณัฐสิทธิ

์

สุขชนาวีร

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔
นายดนุชเดช จันทร์อุดม

๐๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๕ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕
นายดำรงค์ แสนทอง

๑๐/๐๑/๒๔๙๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖
นายดุสิต เจียวก๊ก

๐๕/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗
นายเดียว

่

มาลา
๑๗/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘
นายติวนนท์ บุตรแสง

๒๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙
นายตี

้

ฮุดเชียง
๒๕/๐๖/๒๔๘๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐
นายเตวิชา ฉิมพาลี

๒๘/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑
นายถาวร อนุ่ใจ

๐๙/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒
นายทรงชัย ทองอินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓
นายทวิช ทิวาพัฒน์

๑๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔
นายทวีโชค ตันติโภคากุล

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕
นายทวีวุฒิ วัฒนวิเชียร

๐๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖
นายทศพร นุ้ยแหลมหลัก

๐๖/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗
นายทศพร โถแพ

๑๓/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘
นายทศพล ดีดพิม

๐๑/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙
นายทองดี ทับทิม

๒๑/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐
นายทองปาน เกียวเก้า

้

๑๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑
นายทัศนัย ผ่องศรี

๐๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒
นายทิฆัมพร โคตรเนตร

๐๙/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓
นายเทพทัต จันทร์แก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔
นายเทพบัญชา จอมทอง

๐๕/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕
นายเทิดศักดิ

์

ขมหวาน
๒๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖
นายธงชัย แสงวิไล

๒๓/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗
นายธงชัย แพงไพรี

๒๒/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘
นายธนากร แซ่อึง

๊

๑๒/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙
นายธนาธิป ต้นเงิน

๐๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐
นายธนานันท์ พาพันธุ์

๒๔/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑
นายธนาวัฒน์ จันทร์เพ็ญ

๓๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒
นายธเนศ บุญนิธิ

๒๒/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓
นายธเนศ ใบเรือ

๓๑/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔
นายธวัชชัย เฟองจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕
นายธวัชชัย หวลศรีทัย

๐๑/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖
นายธารา เวียงจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗
นายธำรงค์ศักดิ

์

สุวิปานวัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘
นายธีรเดช ประภาพานิชย์

๒๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙
นายธีรพัทธ สาครสุคนธ์

๑๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๖ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐
นายธีระทัศน์ สินธุธนะรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑
นายธีระพงศ์ พรหมวิชัย

๓๑/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒
นายธีระพงษ์ เข็มกลัด

๒๖/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓
นายนพรัตน์ จูวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔
นายธีระ พละพงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕
นายนพสิทธิ

์

ฤทธิมงคลวัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖
นายนรา สุขเจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗
นายนราทิพย์ ศรีรองเมือง

๑๗/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘
นายนราธร มาลาพงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙
นายนเรศน์ กริปใจ

๐๗/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐
นายนฤพนธิ

์

จันทพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑
นายนักรบ แสงลำเลิศ

๐๕/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒
นายนัฐพล น้อยลา

๑๕/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓
นายนัฐพล บัวแขก

๐๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔
นายนัฐวุฒิ นิลผาย

๒๐/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕
นายนันณภัทร บุญยกรอังกูร

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖
นายนันตชัย พงษ์ศรียา

๑๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗
นายนันทวัฒน์ สิทธิกระโทก

๒๖/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘
นายนันทวุธ สุดใจ

๒๐/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙
นายนิกูล สังข์ทอง

๒๔/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐
นายนิพล จ่ายเพ้ง

๒๘/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑
นายนิพล สนรักษา

๒๕/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒
นายนิรัตน์ ยังยืน

๐๘/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓
นายนิวัฒน์ แดงสุริยศรี

๒๘/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔
นายบอย ลาศา

๒๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕
นายบำรุง สิงห์ตุ้ย

๑๒/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖
นายบุญมา สารมานิตย์

๐๕/๐๘/๒๕๐๖
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗
นายบุญมี ดาวเรือง

๑๒/๐๙/๒๔๙๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘
นายบุญรอด สำราญจิตต์

๑๕/๐๓/๒๔๙๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙
นายบุรินทร์ สารจิตตาภาพ

๑๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐
นายปฎิพัทธ์ ทองศรี

๐๙/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑
นายประกอบ จารุเหตุ

๑๐/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒
นายประจักร์ แจ่มจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓
นายประชา กาญจนกำยาน

๑๘/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔
นายประณต ช่วยบุญเทียม

๒๘/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๗ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕
นายประดิษฐ์ กันกะเสน

๐๓/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖
นายประเดิม สุขอยู่

๑๗/๐๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗
นายประนุสิทธิ

์

คุณสมบัติ
๒๐/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘
นายประพันธ์ ชัยนาภาพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙
นายปรัชชา จงเจริญสุข

๑๓/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐
นายปริญญา ศรีเมฆ

๒๗/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑
นายผดุงเกียรติ อ่วมบุญลือ

๑๖/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒
นายพงศธร วิชากรกุล

๑๔/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓
นายพงศธร แสงพรนิรันดร์

๐๗/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔
นายพงศธร อำอินทร์

๑๓/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕
นายพงศธร เถาปรัก

๑๕/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖
นายพงศ์พันธ์ สุคันธวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗
นายพงศ์พันธุ์ ไทรย้อย

๒๓/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘
นายพงษ์พันธ์ ปนแสง

๑๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙
นายพงษ์พิพัฒน์ ภู่สิงห์

๑๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐
นายพงษ์ศักดิ

์

แก้วประเสริฐ
๑๘/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑
นายพนม อินทร์พ่วง

๐๗/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒
นายพเยาว์ อิมอารมณ์

่

๑๔/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓
นายพรภัทร ศิลารักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔
นายพฤฒิพงษ์ รักษาศีล

๐๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕
นายพลชนะ สามะโท

๐๙/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖
นายพัชรินทร์ อิมสุขใจ

่

๓๐/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗
นายพันธมิตร ประสิงชอบ

่

๑๙/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘
นายพันธ์ระวี โพธิเดช

์

๑๔/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙
นายพายุ อ่วมขันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐
นายพิเชษฐ์ นพคุนางกูล

๐๘/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑
นายพิฑูรย์ ชืนตระกูลวิทยา

่

๐๘/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒
นายพิทวัส อาจหาญ

๓๐/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓
นายพิทักษ์ มีเชือวงศ์

้

๑๕/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔
นายพิริยะ ทองนิล

๒๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕
นายพิษณุ เฉียงเอก

๒๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖
นายพีรพัฒน์ ศิริเมย์

๐๒/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗
นายพุทธรักษา ไพรอนันต์

๒๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘
นายเพทาย จันทร์ประทีป

๐๔/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙
นายไพรรัตน์ อินหล้า

๒๑/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๘ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐
นายไพรวัลย์ สงวนสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑
นายไพโรจน์ สอนแจ้ง

๐๑/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒
นายภัทร์ชนน เศวตโชติ

์

๒๕/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓
นายภาคภูมิ ลิมเจริญ

้

๑๗/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔
นายภานุพงศ์ ชืนชม

่

๐๖/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕
นายภานุพล พริกไทยวรรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖
นายภิญโญ กมล

๐๔/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗
นายภิรมย์ คงงาม

๓๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘
นายภิเศก ยุธติบรรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙
นายมงคล สอนโสม

๒๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐
นายมงคลชัย พรหมเจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑
นายมนตรี เอียมสอาด

่

๑๖/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒
นายมนตรี คำอาษา

๑๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓
นายมานะ จรูญรักการ

๑๓/๑๒/๒๔๘๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔
นายยุทธพงษ์ ทองระอา

๒๔/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕
นายโยธิน ราษฎร์นิยม

๑๗/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖
นายรณชัย วงศ์สุนพรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗
นายรังสรรค์ เพ็ชรนิล

๑๐/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘
นายรัชพล พัฒน์สุโข

๓๐/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙
นายรัฐธรรมนูญ ศรีวงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐
นายรัตนพล อ๊อดทอง

๑๔/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑
นายรุ่งโรจน์ คงวงษ์ญาติ

๑๘/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒
นายรุ่งโรจน์ พูนทรัพย์

๐๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓
นายรุ่งโรจน์ สังกะสินสู่

๑๔/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔
นายรุ่งฤทธิ

์

พรมแพง
๒๙/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕
นายละม้าย ศรศิริ

๒๒/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖
นายวงศกร กองพาลี

๒๐/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗
นายวชรภรณ์ เฉลาธรรมาภรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘
นายวรวัฒน์ พุทธิสมสถิตย์

๐๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙
นายวรวิทย์ เอียมเจริญ

่

๑๐/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐
นายวรากร โกวิลัยลักษณ์

๑๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑
นายวรายุทธ ทังสฤดี

๑๓/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒
นายวราวิช พวงทับทิม

๐๔/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓
นายวสันต์ พวงกุหลาบ

๑๑/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔
นายวัชชิระ พลอยประดับ

๑๘/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๙ / ๒๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕
นายวัชระ ธีรสุรศาศวัต

๒๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖
นายวัชระ หล้าหาญ

๐๗/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗
นายวัฒนา เรือนงาม

๑๘/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘
นายวันชัย นิมเจริญ

่

๑๔/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙
นายวันชัย บุญรอด

๒๕/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐
นายวิชัญญา ชูนวล

๐๓/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑
นายวิฑูรย์ ศรีเจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒
นายวิทวัส เชาว์วาป

๒๑/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓
นายวินัย ไม้งาม

๑๓/๐๙/๒๕๐๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔
นายวิวัฒน์ เกลียวเพียร

๑๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕
นายวิศิษฐ์ ปนมณี

๑๐/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖
นายวิสุทธิ

์

วงษ์ไทย
๒๓/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗
นายวีรพล โพธิรุกขา

๐๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘
นายวีรยุทธ บุญนิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙
นายวีระชัย ก๊ะบุญธง

๑๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐
นายวุฒิพงศ์ แก้วคง

๒๘/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑
นายศตวรรษ สอนตน

๒๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒
นายศรราม ยุพโคตร

๒๑/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓
นายศรวิชัย ทัพเนตร

๓๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔
นายศราวุฒิ แซ่เล้า

๑๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕
นายศราวุธ ทองแพง

๑๔/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖
นายศักดิชัย

์

จองวิจิตรกุล
๑๗/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗
นายศักดินรินทร์

์

ยิมเปนสุข

้

๒๐/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘
นายศักดิรินทร์

์

ศรีเลิศ
๑๑/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙
นายศาสตร์ทนง สุขบรม

๐๘/๐๑/๒๕๐๙
เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐
นายศุภมงคล วรรณพิรุณ

๒๔/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑
นายศุภมิตร แก้วสุข

๐๗/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒
นายศุภสิทธิ

์

สตางค์ธนาคม
๐๖/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓
นายศิริชัย ลีละศาสตร์

๒๔/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔
นายศิริศักดิ

์

โรจนพร

๑๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕
นายศิลา โอสถานนท์

๑๒/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖
นายศิวะ คุ้มเงิน

๓๐/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗
นายศุพัฒน เต่าทอง

๓๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘
นายศุภกร ศุภสิริบูรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙
นายศุภกร ทองอร่าม

๓๐/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐
นายสทานันท์ มาเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑
นายสนธิ แซ่โก

๒๙/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒
นายสนัน

่

บุญสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓
นายสมชาย คงสมชีพ

๒๘/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔
นายสมโชค สมสัตย์

๐๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕
นายสมเดช พุทธเรืองธรรม

๒๓/๑๐/๒๔๙๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖
นายสมพงศ์ ชะอุ่ม

๒๒/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗
นายสมพงษ์ เสกเหมาะ

๑๒/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘
นายสมพล เมฆวรุณ

๑๓/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙
นายสมภพ

การุณย์ปลัญจกร
๐๑/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐
นายสมโภชน์ ท้าวสอน

๒๕/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑
นายสมโภชน์ บุญรอด

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒
นายสมมนัส อมกลิน

่

๐๑/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓
นายสมศักดิ

์

พานทอง

๑๗/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔
นายสมศักดิ

์

สุขประเสริฐ์
๒๗/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕
นายสมศักดิ

์

โนนน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖
นายสมัชชา ธีรวงค์สุข

๒๗/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗
นายสังคม ประชุม

๒๕/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘
นายสันติ ท่าสอาด

๑๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙
นายสันติสุข ผลมี

๐๙/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐
นายสัภยา ปรางค์ทอง

๑๘/๐๔/๒๕๐๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑
นายสาธร เจริญรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒
นายสามารถ รัตนะ

๑๓/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓
นายสายชล นาคเขียว

๒๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔
นายสายธาร แซ่เตียว

๒๘/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕
นายสายฝน เพิมทรัพย์

่

๐๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖
นายสายัณห์ มาตา

๓๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗
นายสิขรินทร์ ปานเนตร

๒๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘
นายสิงหา มาชิดตระกูล

๑๑/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙
นายสิทธิกร แซ่แต้

๐๘/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐
นายสิทธิภรณ์ ไลยภาค

๑๘/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑
นายสุชาติ หอมคง

๑๖/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒
นายสุชาติ อิทธิอนันตเกษม

๓๐/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓
นายสุชาติ ถนอมขวัญ

๒๙/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔
นายสุชาติ จันดา

๓๐/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕
นายสุชิน แช่มช้อย

๒๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖
นายสุทธิชัย สอนใจดี

๑๙/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗
นายสุทัศน์ ทองเพ็ง

๐๗/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘
นายสุเทพ แซ่เอียว

๊

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙
นายสุนทร ตะละวัล

๑๓/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐
นายสุนทร เจาเบ

๐๒/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑
นายสุพจน์ พรหมเสรี

๒๖/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒
นายสุพรรณ บุญเทียง

่

๑๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓
นายสุพัฒน์ จารุชาครกุล

๑๓/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔
นายสุพัตน์ กันดิษฐ์

๑๔/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕
นายสุภชีพ พรมรักษา

๐๗/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖
นายสุรชัย ชูดี

๑๔/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗
นายสุรเดช คงเจริญ

๑๙/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘
นายสุรศักดิ

์

ทัลคำมุล
๒๐/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙
นายสุรศักดิ

์

จันทร์ศิริ
๐๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐
นายสุรัตน์ ชุ่มเย็น

๒๓/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑
นายสุรินทร์ จันดา

๒๒/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒
นายสุวัฒชัย สดใส

๓๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓
นายสุวัฒน์ หลักเพ็ชร

๒๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔
นายเสริมสิทธิ

์

กิตติเนศร
๒๓/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕
นายอดิสร สมบุญศรี

๑๘/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖
นายอนันต์ องอาจ

๐๘/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗
นายอนันต์ศักดิ

์

รักษาศิลป
๐๓/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘
นายอนันต์สิทธิ

์

วิสมล
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙
นายอนันตสิทธิ

์

มิงอรุณ

่

๐๗/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐
นายอนิวัติ สมศรี

๒๐/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑
นายอนุกูล แดงใส

๑๒/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒
นายอนุชา มาลัยรักษ์

๒๕/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓
นายอนุชา กลินขจร

่

๑๔/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔
นายอนุชิต แสงจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕
นายอนุซิต กูลประสูตร

๑๕/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖
นายอนุวัฒน์ ศิริธรรมพิทยา

๑๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗
นายอนุวัฒน์ ศรีเจิญ

๐๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘
นายอภิชาติ ศรีทะสังข์

๒๒/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙
นายอภิรมย์ แซ่อึง

้

๑๔/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐
นายอภิรักษ์ กองเงินทอง

๑๕/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑

นายอภิวัฒน์ ทับอินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒
นายอมรรัตน์ หลักทอง

๑๗/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓

นายอมรศักดิ

์

เคารพครู
๒๓/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔

นายอรรถพันธ์ กมลวุฒิไกรสุข
๐๕/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕

นายอวบ ยิมอยู่

้

๐๑/๐๑/๒๔๘๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖
นายอัครเดช พลเสนา

๒๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗

นายอัษฎาวุฒิ อุ่นใจ
๑๙/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘

นายอาทิตย์ สุขเกษม
๑๐/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙

นายอานนท์ เฉลิม
๐๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐
นายอำนาจ แจ้งอิม

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑

นายอำพล โลหิตอุ่น
๒๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒

นายอำไพ บุญใหญ่

๒๓/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓

นายอิสระ เนียมรอด
๐๕/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔
นายอุเทน ผาพิมพ์

๓๐/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕

นายเอกชัย อุ่นประเสริฐ
๐๔/๐๙/๒๕๐๓

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖

นายเอกชัย กรุษกรีฑา
๑๙/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗

นายเอกชัย พ่วงภู่
๒๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘
นายเอกนรินทร์ สังข์ทอง

๑๓/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙

นายเอกนันท์ กุลละวณิขย์
๑๙/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐
นายเอกพันธ์ หรังกระโทก

่

๒๙/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑

นายเอกลักษณ์ คำอ่อน

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒
นางสาวกชกร ฤาชา

๐๗/๐๓/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓

นางสาวกชมน ปานกล่อม
๑๘/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔

นางสาวกนกวรรณ พรหมบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕

นางสาวกมลพร จันเมือง
๐๘/๐๖/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖
นางสาวกมลพร สีม่วง

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗

นางสาวกมลรัตน์ สิทธิโสภณเดชา
๑๔/๐๘/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘

นางสาวกรกต เสือแปน

๒๙/๑๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙

นางสาวกรกนก ภูฆัง
๐๘/๐๘/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐
นางสาวกรรณิกา สุนรกุมภ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑

นางสาวกรรณิการ์ ฤาชา
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒

นางสาวกรวรรณ มหาชน
๑๔/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓

นางสาวกัญญา รักสุจริต
๒๐/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔
นางสาวกัลยา กรวยทอง

๐๑/๐๖/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๓ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕

นางสาวกัลยา ดาวเรือง
๐๘/๐๑/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๔๖

นางสาวกานดา เพียรหาดี
๑๔/๐๓/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๔๗
นางสาวกิงกาญจน์

่

ประมูล

๑๗/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๔๘

นางกีรติ แน่นนันท์
๒๐/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๔๙

นางสาวกีรติ แสงแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๕๐
นางสาวเกษราภรณ์ อาละหะ

๐๔/๐๗/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๕๑
นางสาวแก้วใจ แซ่ชือ

้

๐๙/๐๗/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๕๒

นางสาวขวัญเรือน แซ่แต้
๒๘/๐๔/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๕๓

นางสาวขวัญเรือน ส้มหอม

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๕๔

นางขวัญอยู่ ทองไพจิตร์
๑๘/๑๑/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๕๕
นางคะติมยาน พลเยียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๕๖

นางสาวจงรักษ์ ดึนกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๕๗

นางจริยา อิมใจ

่

๐๕/๐๓/๒๕๐๘
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๕๘

นางสาวจันทร์จิรา ฉายแสง
๒๔/๐๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๕๙
นางสาวจันทร์นภา จบสูงเนิน

๒๘/๐๔/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๖๐
นางสาวจันทร์แรม เอมเปย

๓๐/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๖๑

นางสาวจารุณี ศรีนวล

๒๑/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๖๒

นางสาวจารุพร สูแพะ
๐๒/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๖๓
นางจำเรียง สุขศิริ

๐๙/๐๒/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๖๔

นางสาวจุฑามาศ ชีระภากร
๒๔/๐๑/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๖๕

นางสาวจุไรภรณ์ ภิลัยวัลย์

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๖๖

นางสาวเจนจิรา แจ่มศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๖๗
นางสาวเฉลิมขวัญ คำวัฒนะ

๒๐/๐๕/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๖๘

นางสาวชญาณิศา นุชศิริ
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๖๙

นางชฎาภรณ์ ศิริ
๐๖/๐๘/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๗๐
นางสาวชฎาภรณ์ อินสุด

๐๓/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๗๑
นางสาวชนนิกานต์ พรหมอินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๗๒

นางสาวชนนิกานต์ ปานสาคร
๑๖/๑๐/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๗๓

นางสาวชนาพร ทองสว่างแจ้ง
๑๐/๑๑/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๗๔

นางชบา หางแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๗๕
นางสาวชมพูนุท สุขสากล

๑๔/๐๘/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๗๖

นางสาวชลธิดา ยินดีสุข
๒๑/๑๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๗๗

นางชัญญานุช สุขสมาน
๐๗/๑๐/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๗๘

นางสาวชาริสา อาจพังเทียม
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๗๙
นางสาวชิตชนก ปนแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๘๐
นางเชิญขวัญ ร้อยพวง

๐๓/๑๒/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๘๑

นางสาวฐิติมา พรนิมิตร

๑๒/๑๑/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๘๒
นางสาวฑิตยา ยอดสำโรง

๒๗/๐๗/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๘๓

นางสาวณภัทร ทองแพง
๐๓/๑๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๘๔

นางสาวณภัทร ทรัพย์ชาวนา
๒๐/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๘๕

นางสาวณัชชา จันทร์ศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๘๖
นางสาวณัฐกมล กองสิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๘๗

นางณัฐธิดา มามาก
๒๐/๐๙/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๘๘

นางสาวดวงจันทร์ โพธิทอง

์

๐๖/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๘๙

นางสาวดวงนภา ขำปล้อง
๒๘/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๙๐
นางสาวดวงพร สิทธิประเสริฐ

๐๕/๐๖/๒๕๒๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๙๑

นางสาวดวงพร เปลียนศรี

่

๐๖/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๙๒

นางสาวดวงฤทัย ยานนาวา
๒๘/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๙๓

นางสาวดุจเดือน ศรีเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๙๔
นางสาวเตือนใจ แซ่แต้

๒๖/๐๘/๒๔๙๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๙๕

นางสาวเตือนใจ ขันตี
๐๑/๐๖/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๙๖

นางสาวทองปาน พรมบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๙๗

นางทองเปลว กลินเกษร

่

๐๕/๐๒/๒๔๙๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๙๘
นางทองมา บุญภา

๐๑/๑๑/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๑๙๙

นางสาวทอฝน ทรัพย์บท
๐๕/๐๘/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๐๐
นางทิพวรรณ ศรีทูวงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๐๑
นางทิศากร ทองทับทิม

๒๔/๐๓/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๐๒
นางสาวธนภร แสงตะวัน

๒๒/๐๗/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๐๓
นางสาวธนัญญ์จิรา แสงทอง

๑๑/๑๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๐๔
นางสาวธนาภรณ์ หัวใจ

๑๑/๐๓/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๐๕
นางธนิดา ทองพิบูลย์

๑๔/๑๒/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๐๖
นางสาวธมลกาญจน์ จำเมือง

๓๐/๐๙/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๐๗
นางสาวธัญวรัตน์ นามโน

๒๐/๐๘/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๐๘
นางสาวธารารัตน์ สมบัติมาก

๒๕/๐๙/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๐๙
นางสาวธิดา สุขใส

๑๐/๑๐/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๑๐
นางนงนุช สายกระสุน

๒๘/๐๔/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๑๑

นางสาวนงลักษณ์ ภูแล
๐๖/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๑๒

นางสาวนงลักษณ์ แจ่มจำรัส
๑๖/๐๗/๒๕๐๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๑๓

นางสาวนภัสสร วงศ์ขจิต
๐๗/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๑๔
นางสาวนภาภรณ์ รุ่งเรืองรัตน์

๑๕/๐๔/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๕ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๑๕

นางสาวนรินทิพย์ ชม้าย
๑๔/๐๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๑๖

นางนรีกานต์ นฤนาทวานิช
๐๙/๐๘/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๑๗
นางสาวนฤมล เมืองคำ

๒๔/๐๗/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๑๘

นางสาวนลินี บุญประเสริฐ
๒๖/๐๖/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๑๙

นางสาวนวลศิริ เกตุแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๒๐
นางสาวนันทพร ศิริรักษ์

๐๓/๐๕/๒๕๓๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๒๑
นางสาวนันนิภา ธรรมมา

๒๒/๐๔/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๒๒

นางสาวนัมวรา จานทอง
๒๕/๐๕/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๒๓

นางสาวนาถยา สุวรรณศรี
๑๑/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๒๔

นางนารี ทิพย์เพทาย
๑๐/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๒๕
นางสาวนำค้าง สุขศรี

๒๕/๑๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๒๖

นางสาวนำผึง

้

สกุลเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๒๗

นางนำผึง

้

เมคินทับทิมแดง
๐๕/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๒๘

นางสาวนิดหน่อย ด่านอินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๒๙
นางนิตย์ รู้รักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๐๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๓๐
นางสาวนิตยา สุวรรณศรี

๒๘/๑๐/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๓๑

นางสาวนิตยา ทองวิจิตร
๑๔/๐๗/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๓๒

นางสาวนิภาพร อาสินรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๓๓
นางสาวนิยม สว่างอารมณ์

๒๙/๐๗/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๓๔

นางสาวนิรดา เขียววิเชียร
๑๖/๐๕/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๓๕

นางสาวนุชนันท์ พรมมี
๒๒/๐๕/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๓๖

นางสาวโนน เงินล้วน
๐๙/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๓๗
นางบังอร ฉายฉลาด

๒๒/๐๘/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๓๘

นางบังอร แก้วแสนเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๓๙

นางสาวบัวแก้ว ดวงจำปา
๒๐/๐๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๔๐
นางสาวบัวขวัญ อารมณ์

๒๐/๐๘/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๔๑
นางสาวบัวผัน อ่านคำ

๑๓/๑๐/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๔๒

นางสาวบุญเกิด วิริยพรสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๔๓

นางสาวบุตรษกรณ์ สุขสำราญ
๑๑/๐๖/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๔๔

นางสาวบุพผา น้อยสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๔๕
นางสาวบุริมนาถ นันจินดา

๑๔/๐๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๔๖

นางสาวบุษบา ฤทธิบัณฑิตย์

์

๑๙/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๔๗

นางสาวบูเบอะ เปยเชกู่
๐๑/๐๘/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๔๘
นางสาวเบญจวรรณ สุโขทัย

๒๖/๑๐/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๔๙
นางสาวปฏิมาภรณ์ นามวงษ์

๐๖/๐๕/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๖ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๕๐
นางสาวปนัดดา เจริญกิจกำจร

๒๒/๑๐/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๕๑

นางปภาดา ประสิทธิอ้น

์

๑๘/๐๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๕๒
นางสาวประคอง สอนเต็ม

๐๒/๐๓/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๕๓
นางสาวประทานพร เชิญชัยภูมิ

๐๕/๐๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๕๔

นางสาวประทุม ทิมทอง

๒๔/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๕๕

นางสาวประนอม ศิริฟก
๑๑/๐๒/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๕๖
นางสาวประภัสสร ภาระวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๕๗

นางสาวประยูร สุขเจริญ
๐๗/๐๓/๒๔๙๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๕๘

นางสาวประวีณา หนูแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๕๙
นางสาวปรางค์ทิพย์ ฉันทภาค

๐๖/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๖๐
นางปราณี วรรณศิริลักษณ์

๒๓/๐๘/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๖๑

นางสาวปราณี เพชรคุ้ม
๒๑/๐๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๖๒

นางสาวปราณี สินทรัพย์
๒๐/๐๔/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๖๓

นางสาวปวิชญา กิจจา
๑๘/๐๒/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๖๔
นางสาวปญฑารีย์ วัชรินทร์วงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๖๕

นางสาวปารณีย์ เทวิน
๒๙/๑๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๖๖

นางสาวปาริชาติ ใจแสน
๑๓/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๖๗

นางสาวปาหนัน รามหาร
๒๗/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๖๘
นางสาวปยนุช พรมมาตย์

๐๘/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๖๙

นางสาวปยนุช วงศ์กาฬสินธุ์
๒๓/๑๐/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๗๐
นางสาวปยะธิดา แตงอ่อน

๑๔/๑๐/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๗๑

นางสาวผกากรอง เสียงเฉือย

่

๑๐/๐๒/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๗๒
นางสาวพนัส ยืนยาว

๐๗/๐๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๗๓

นางสาวพรนภา กุลเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๗๔

นางสาวพรนิภา บุญเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๗๕

นางสาวพรพนา ทับดารา
๐๘/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๗๖
นางสาวพรพรรณ จิตรกรศิลป

๒๘/๐๓/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๗๗

นางสาวพรพิมล ตรงศิริโชค
๑๓/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๗๘

นางสาวพรรณราย พลเภา
๐๗/๐๔/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๗๙

นางสาวพรรณี บูชาธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๘๐
นางพรรณี เปยมฟา

๑๑/๑๐/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๘๑
นางสาวพรหมพรรณ กิจสม

๑๒/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๘๒

นางสาวพัชนีวรรณ ทองแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๘๓

นางสาวพัชรินทร์ สาทิพจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๘๔
นางสาวพัชรินทร์ ทิพรอด

๐๑/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๗ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๑๒๘๕

นางสาวพัทยา พูลขำ
๑๒/๐๕/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๘๖

นางพันดา กรกิจกานต์กุล
๒๑/๐๖/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๘๗
นางสาวพิกุล รุ่งเรือง

๑๓/๐๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๘๘

นางสาวพิมพ์นิภา พิทักษ์วศิน
๒๖/๑๐/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๘๙

นางสาวพิมพ์พร รุ่งสว่าง
๑๒/๐๘/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๙๐
นางสาวพิมพร แตะจอหอ

๒๑/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๙๑
นางสาวพิมพา แจ่มจำรัส

๑๐/๐๖/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๙๒

นางสาวพิมรัตน์ จ้อยชัย
๐๙/๐๔/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๙๓

นางสาวพีรดา ปญจวัฒน์
๑๗/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๙๔

นางสาวเพชรรัตน์ บุญทัย
๑๖/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๙๕
นางเพชรลดา ชินวงษ์พรหม

๓๑/๐๘/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๙๖

นางสาวเพริน หม่อมวิสัย
๒๔/๑๐/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๙๗

นางสาวเพียงพินิจ พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๙๘

นางสาวไพรินทร์ ฮ่วมกี

่

๑๒/๑๐/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๒๙๙
นางสาวภรณ์พรหม คุ้มทรัพย์

๒๘/๐๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๐๐
นางสาวภริตา แก๊สสูงเนิน

๒๒/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๐๑
นางภัควลัญชญ์ เจริญสุข

๐๖/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๐๒
นางสาวภัชชญา ภูริจิตศิลป

๑๔/๑๐/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๐๓
นางภัณณิกา เสน่หา

๑๑/๐๔/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๐๔
นางสาวภาสวรรณ ผ่องภักดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๐๕
นางสาวภิมน พุ่มพวง

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๐๖
นางสาวมนต์ชนก นิยมวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๐๗
นางสาวมนทกานติ

์

พรหมจรรย์
๒๓/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๐๘
นางสาวมนัสนันท์ โพธิแสง

์

๑๙/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๐๙
นางมลฤดี สุภรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๑๐
นางสาวมานิสา ธงเดชชัย

๑๕/๐๘/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๑๑
นางสาวมาลินี อนุสนธ์

๑๐/๐๖/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๑๒

นางมิธิดา บุญเลิศ
๒๘/๐๒/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๑๓

นางสาวมินตรา จิตรประภัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๑๔

นางสาวยอดขวัญ วัฒนะศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๑๕
นางสาวยอดฟา ถานัดดี

๑๔/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๑๖

นางสาวยุพา ศรีเสวตร์
๑๑/๐๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๑๗

นางสาวยุพาวดี คงคล้าย
๒๑/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๑๘

นางสาวรจนา ชุมบุญเรือง
๒๒/๑๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๑๙
นางรจนา อัลเลน

๑๔/๑๐/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๘ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๒๐
นางสาวรจวรรณ แซ่อึง

้

๑๒/๑๐/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๒๑

นางสาวรถฤทัย เวชไธสง
๒๑/๐๗/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๒๒
นางสาวระเบียบ ศรีแสงจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๒๓

นางสาวรัชนี หอมชืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๒๔

นางสาวรัตนพร วันคง
๑๔/๐๗/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๒๕

นางสาวรัตนา บุญงามขำ
๒๕/๐๗/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๒๖
นางสาวรัตนาภรณ์ ไทยอ่อน

๑๓/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๒๗

นางสาวรุ่งนภา ชาวบางงาม
๑๐/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๒๘

นางสาวรุ่งนภา ธรรมปญญา
๑๕/๐๒/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๒๙

นางสาวรุ่งรัตน์ แจ้งสว่าง
๒๑/๐๓/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๓๐
นางสาวรุ้งลาวัลย์ นิลศรี

๑๘/๑๒/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๓๑

นางสาวรุ่งอรุณ เทียนทอง
๐๓/๐๗/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๓๒

นางเรไร สว่างจิต
๑๑/๐๔/๒๕๐๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๓๓

นางสาวลลิตา จันทร์แก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๓๔
นางสาวลลิตา นิลฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๓๕

นางสาวละไม สาธารณะ
๑๙/๐๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๓๖

นางสาวลักขณา วรเดช
๐๔/๐๗/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๓๗

นางลัดดา โศภิตาณกุล
๐๕/๑๐/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๓๘
นางสาวลำดวน แก่นอินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๓๙

นางสาวลำพันธ์ แฝงเมืองคุก

๒๒/๑๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๔๐
นางสาวลำใย ราชรินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๔๑

นางสาววงเดือน เหลืองอ่อน
๐๖/๐๕/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๔๒
นางสาววงเดือน นันทะพัน

๐๕/๐๔/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๔๓

นางวงเดือน พันสีแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๔๔

นางสาววณิชยา ตากิมนอก

่

๓๐/๐๓/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๔๕

นางสาววนันยา สุจรรยา
๑๐/๐๕/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๔๖
นางสาววนิดา เรืองจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๔๗

นางสาววรรณชนก บุญจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๔๘

นางสาววรรณทิพย์ แซ่เตียว
๐๘/๐๔/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๔๙

นางสาววรรณพร วงษ์กุล
๐๒/๐๘/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๕๐
นางสาววรรณภา อ่อนศรี

๐๖/๐๓/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๕๑

นางวรรณวิไล พูลผกา
๐๘/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๕๒

นางวรรณวิษา น้อยเจริญ
๒๐/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๕๓

นางสาววรรณิศา ยะเนตร์
๑๙/๐๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๕๔
นางสาววรรณิสา คะสาร

๐๖/๑๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๙ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๑๓๕๕

นางสาววรัญญา ชัยวัน
๒๐/๑๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๕๖

นางสาววราภรณ์ ธีรธัญ
๑๔/๐๗/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๕๗
นางสาววราภรณ์ แสนส่อง

๓๐/๐๔/๒๕๓๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๕๘

นางวราภรณ์ พรหมลอย
๒๒/๐๓/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๕๙

นางสาววรุณยุพา โสมศรี
๑๙/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๖๐
นางสาววันทนีย์ ภู่ประสงค์

๒๕/๐๓/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๖๑
นางวันเพ็ญ สุดใจ

๐๙/๐๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๖๒

นางสาววันเพ็ญ อุ่นจิต

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๖๓

นางสาววันวิสา จันทร์วร
๑๙/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๖๔

นางสาววันวิสา ชุ่มชูรส
๒๒/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๖๕
นางสาววัลลภา เลิศปยพร

๑๔/๐๖/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๖๖

นางสาววัลวิภา บุญส่ง
๐๙/๐๕/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๖๗

นางสาววารี คำรักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๖๘

นางสาววารีรัตน์ จันทร์ขาว
๐๗/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๖๙
นางสาววารุณี ราชสาร

๑๔/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๗๐
นางสาววาสนา กลินจรูญ

่

๑๑/๐๗/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๗๑

นางสาววาสนา เจริญพร้อม
๑๔/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๗๒

นางสาววิชุดา คงเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๗๓
นางวิเชียร อะโนดาษ

๒๙/๑๐/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๗๔

นางสาววิภารัตน์ ยากลาง
๐๔/๐๙/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๗๕

นางสาววิลัยวรรณ บัวเพ็ญ
๐๓/๐๙/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๗๖

นางสาววิลาวรรณ เณรกิจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๗๗
นางสาววิสุ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๗๘

นางสาววีณา เนืองจำนงค์

่

๒๓/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๗๙

นางสาววีนัส พูลทวี
๒๔/๐๕/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๘๐
นางสาววีราวรรณ รุ่งสูงเนิน

๑๓/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๘๑
นางสาววุฒิสา สุทธิประภา

๑๖/๐๗/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๘๒

นางสาวศรินทิพย์ รักษาศิลป
๑๙/๐๔/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๘๓

นางสาวศริยา ศิริวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๘๔

นางสาวศรีวรรณ กองแพง
๐๖/๐๔/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๘๕
นางสาวศรีวิภา หมืนสท้าน

่

๐๘/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๘๖

นางสาวศศิกร กรเกษม
๑๓/๐๘/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๘๗

นางสาวศศิประภา ธนอนันต์มีชัย
๐๖/๐๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๘๘

นางสาวศศิประภา

เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา ๒๘/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๘๙
นางสาวศศิมาภรณ์ ปลอดประโคน

๓๑/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๙๐
นางสาวศิริขวัญ รักซือ

่

๒๖/๐๓/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๙๑

นางศิริณทิพย์ บุญเจือ
๑๖/๐๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๙๒
นางสาวศิรินทิพย์ พันธ์ดี

๑๖/๐๕/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๙๓

นางสาวศิรินยา ลาทร
๓๑/๑๐/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๙๔

นางสาวศิริพร ปล้องงูเหลือม
๒๙/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๙๕

นางสาวศิริพร วงษ์วิวัฒน์
๐๒/๑๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๙๖
นางสาวศิริลักษณ์ น้อยนาม

๐๒/๐๓/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๙๗

นางสาวศิริลักษณ์ น้อยแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๙๘

นางสาวศิโรรัตน์ เนืองจำนงค์

่

๓๐/๐๓/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๓๙๙

นางสาวศุจี เกียงแก้ว

๋

๐๙/๐๗/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๐๐
นางสาวสมจิตร ชนะสงคราม

๐๑/๐๓/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๐๑
นางสาวสมจิตร โพธิไพ

๐๓/๐๗/๒๕๐๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๐๒
นางสาวสมใจหรือตุ่น แดงเวียง

๒๖/๐๓/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๐๓
นางสาวสมบัติ งามขำ

๐๒/๐๑/๒๕๐๑
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๐๔
นางสาวสมปอง โห้แพร

๒๖/๑๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๐๕
นางสมลักษณ์ อนันตกูล

๓๐/๐๑/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๐๖
นางสมศรี สุขนาน

๐๗/๐๓/๒๕๐๓
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๐๗
นางสมัย มะโนเกียง

๋

๒๙/๐๔/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๐๘
นางสาวสังวาลย์ อบมาพันธ์

๐๗/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๐๙
นางสาวสัจจพร ปดกันภัย

๑๔/๐๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๑๐
นางสาวสันษณีย์ จิตเอก

๑๒/๐๕/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๑๑

นางสาวสายรุ้ง สองแสน
๐๕/๐๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๑๒
นางสาวสาหร่าย สุมาลัย

๑๐/๐๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๑๓

นางสาวสำเนียง วงษ์ทอง
๑๐/๐๕/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๑๔

นางสาวสิริจรรยา ฤทธิกระจาย

์

๐๒/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๑๕

นางสาวสิรินารถ ปนอยู่
๒๕/๐๔/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๑๖
นางสาวสุชาดา สวาทพล

๑๖/๑๐/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๑๗

นางสาวสุชาวดี จันทร์รัศมี
๑๙/๐๙/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๑๘

นางสุชิน ภู่ภิญโญ
๐๓/๐๒/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๑๙

นางสาวสุดาพร โหงเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๒๐
นางสิริรัชต์ เปรมสิริรัชต์

๑๕/๑๑/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๒๑

นางสาวสิวรรณ แสงอรุณ
๓๑/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๒๒

นางสาวสุกัญญา หลงโสภา
๒๖/๐๖/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๒๓

นางสาวสุกัญญา เกล้าพิมพ์
๒๘/๐๖/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๒๔
นางสาวสุจิตรา บุญคล้าย

๒๓/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๒๕

นางสาวสุดาพร เอียมสำอางค์

่

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๒๖

นางสาวสุดาภรณ์ ปานเกษม

๒๓/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๒๗
นางสาวสุดารัตน์ ศิริวัฒนสกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๒๘

นางสาวสุดารัตน์ สารสุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๒๙

นางสุดารัตน์ ประสาททอง
๒๖/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๓๐
นางสาวสุธาทิพย์ หงษ์ทอง

๐๓/๐๖/๒๕๓๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๓๑
นางสาวสุธิดา ดอนลาดลี

๐๖/๐๒/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๓๒

นางสาวสุนทร อินทร์แก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๓๓

นางสุนัน มลฑา
๑๗/๐๕/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๓๔

นางสาวสุนิษา มันคง

่

๑๙/๐๗/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๓๕
นางสาวสุนิสา พิลาสาว

๐๗/๐๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๓๖

นางสาวสุนิสา ศรีโยธา
๐๔/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๓๗

นางสาวสุนีย์ จำเนียรกูล
๒๐/๐๕/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๓๘

นางสาวสุพรรณี พรหมเพ็ชร์
๐๑/๐๓/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๓๙
นางสาวสุพัตรา ปาจิว

๋

๐๘/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๔๐
นางสาวสุพัตรา ศิลปชัย

๒๑/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๔๑

นางสาวสุพัตรา โหมกทุมมา
๑๘/๐๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๔๒

นางสาวสุภัสตรา ทองมา
๒๒/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๔๓
นางสาวสุภานันท์ ฉำสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๔๔

นางสาวสุภาพ วงศ์แย้ม
๒๗/๐๑/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๔๕

นางสาวสุภาพร เทศทอง
๑๐/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๔๖

นางสาวสุภาพรรณ ไตรภูมิ
๐๖/๐๙/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๔๗
นางสาวสุภารัตน์ แก่นนาค

๐๙/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๔๘

นางสาวสุภาวดี ทับทิม
๒๔/๑๐/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๔๙

นางสาวสุมัตรา กันทะฟู

๒๓/๑๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๕๐
นางสาวสุมาลี นิมพันธ์

่

๑๐/๐๗/๒๕๑๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๕๑
นางสาวสุรวดี แช่มเงิน

๒๑/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๕๒

นางสุรางค์ ภู่พวง
๑๙/๐๗/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๕๓

นางสาวสุรีรัตน์ อินทสุข
๐๑/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๕๔

นางสาวสุวรรณา ฉิมชาวนา
๒๕/๑๐/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๕๕
นางสาวสุวรรณา ดุษฎี

๒๒/๐๔/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๕๖

นางสาวสุวรรณา สุขแจ่ม

๑๔/๑๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๕๗

นางสาวสุวรรณา โอเทียะนัน
๑๐/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๕๘

นางสาวสุวรรณี จุ่นเขียว
๐๕/๐๘/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๕๙
นางสาวสุวารี ลักษณะสี

๑๓/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๖๐
นางสาวเสาวลักษณ์ ถนอมพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๖๑

นางสาวแสงอรุณ พุทธเหม
๐๖/๐๖/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๖๒
นางสาวหน่อย สิงโต

๓๐/๑๑/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๖๓

นางสาวหน่อย ไพรวัลย์
๐๗/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๖๔

นางสาวอโณทัย ยิมปน

้

๐๗/๐๔/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๖๕

นางสาวอนุธิดา เทวิง
๐๑/๑๐/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๖๖
นางสาวอมรรัตน์ แดงจันทึก

๑๔/๐๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๖๗

นางอรทม ดาศรี
๑๑/๐๙/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๖๘

นางสาวอรทัย วงษ์ละคร
๐๒/๐๗/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๖๙

นางสาวอรนุช คลิงเนียม

้

๐๗/๐๕/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๗๐
นางสาวอรปภา เมฆบริสุทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๗๑

นางสาวอรวรรณ ดาวกงแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๗๒

นางสาวอรอุมา ครุฑพยนต์

๑๙/๑๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๗๓

นางสาวอรินทรา เกียรติไกรวัลศิริ
๑๐/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๗๔
นางสาวอริสธ์สราค์ นันทพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๗๕

นางสาวอังชัญ แสงโชติ
๑๕/๑๑/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๗๖

นางสาวอัจฉรา กุลชอนสถิตย์
๒๙/๐๕/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๗๗

นางอัจฉรา บุศย์สีขาว
๑๓/๐๑/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๗๘
นางอัจฉรา สว่างโชติ

๑๐/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๗๙

นางสาวอัจฉรา ประพล
๐๖/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๘๐
นางสาวอัจฉรียา กาญจนนัติ

๐๔/๑๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๘๑

นางอัจรากรณ์ ดำสงค์
๒๕/๐๘/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๘๒
นางสาวอัญชนา นาคนุช

๐๖/๐๔/๒๕๓๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๘๓

นางสาวอัญชลี เหมือนขจร
๒๙/๑๐/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๘๔

นางสาวอัญชลี นันทวัช
๑๐/๐๗/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๘๕

นางสาวอัญชลี อุดมรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๘๖
นางสาวอัญชิษฐา พฤกธรา

๑๔/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๘๗

นางสาวอัมพร พรมยกบัตร
๑๒/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๘๘

นางสาวอารีวรรณ อารมณ์
๑๗/๐๔/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๘๙

นางอำพร พานทอง
๑๗/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๙๐
นางอุบลรัตน์ จุลนิมิตร

๑๐/๐๘/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๙๑

นางสาวอุ้ม เหล่าพิมพ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๙๒

นางอุมาพร แสนเหลา
๒๕/๑๐/๒๔๙๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๙๓

นางสาวอุมารัตน์ ศรีพุทธา
๑๐/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๙๔
นางสาวอุไรวรรณ ทองปลิว

๐๑/๐๖/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๓ / ๒๒๙

้



ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๙๕

นางสาวเอือมเดือน

้

รุ่งอรุณ
๐๓/๑๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๙๖

นางสาวเอือมพร

้

กองถัน
๒๔/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี เนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายกัญญาวัฒน์ เมฆพัฒน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายธนกฤต ชูแสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิทอง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีสาคร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงอรัญญา แซ่ฟุง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงสุนิสา ผิวจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงพิชญา จ้อยลี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงภารดี สีสม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงสุภัชชา วงษ์สา

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงโสภิดา วิญญาสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงชลธิชา หัตถกอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงวรวรรณ สุธรรม

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงนภากาญจน์ หล้าเหิมหาญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายศราวุธ น้อยสุวรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายพีรพงศ์ พูลศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงอัญชลี นิมเซียน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงนันทภรณ์ จิตตกูล

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงวรรณรดา นงนุช

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

โคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๑๕

นางสาวชิดชนก เกตุมาลา
๐๔/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๑๖

นายธัณ แยมภายคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๑๗
นางสาวกนกพิชญ์ ศรีชัยพัฒนา

๒๓/๖/๒๕๔๓
กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๑๘

นางสาวอรวรรณ ผ่องบุรุษ
๑๕/๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๑๙

นางสาวอรอุมา สหชัย
๒๗/๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๒๐
นางสาวปวิชญาดา เข็มรุ่ง

๐๔/๐๗/๒๕๒๔

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๒๑
นางสาวเกตุมณี ตันวัฒนกุล

๐๖/๐๘/๒๕๒๑

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๒๒

นางสาวปทมาพร หลอดทอง
๒๑/๑๐/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๒๓

นางสาวสามินี สีเทา
๒/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๒๔

นางสาวลดาภรณ์ อ่อนกล้า
๑๑/๑๐/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๒๕
นางสาวสุภาภรณ์ บุญชิ

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๒๖

นายโพธิทอง

์

ระวังกลาง
๒๖/๗/๒๕๒๒

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๒๗

นายเศวต เศวตดิษฐ
๓/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพานทอง โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายชยานนท์ ใบเงิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายธนกฤต

จันทนเกษมวัฒน์
๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายธัญนพ อโนทยานนท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ สุธรรมศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายภูสิต วิมลรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายไสว เหลืองทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายศราวุฒิ แสงเพิม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายอมรเทพ อุ่นมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายอภิวัฒน์ เจนการ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายสราวุฒิ สุธรรมศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายจักรภพ เชือมาก

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กชายอรรถพล เมียนกลาง

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายจตุรักษ์ เย็งประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายจตุรภัฏ ชอบสัตย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายพานทอง กาประสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายรัฐพล สังข์วิเศษ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายวีรภัทร สุขประเสริฐ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ปดโต
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายภัทรดนัย พูลศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายจิรายุทธ เหล็กกล้า
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายอลงกรณ์ สุปญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงธนพร จันทกานนท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงกันธิชา คำภักดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงจิราพร ฐานะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ผ่องใส

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงชลฎา โทมนต์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงรัชดา จาทัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงสุญาดา ชงโค
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงโสภิศา บุญชู

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงพัตรพิมล เหลืองสะอาด
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงสุภาพร พวงเงิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงชลดา เกิดโภคา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงจันทร์ลดา สิทธิศร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงชุดานันท์ วิมุจานนท์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ แจ่มจรัล
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา โนนทัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงจันจิรา วงศ์ละคร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๕ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายธวัลย์รัตน์ ธูปประสงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จำเนียร
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงกัลยา ทาหาวงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข โปงตามุข  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายณัฐพล สุรกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กชายเอกฉัตร สอนพิมพ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายรวิวัฒน์ ยุบลมล

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายศรายุทธ ชนะทุกข์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายอภิวัฒน์ สุนทรญาติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ งามเลิศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายกฤษณะศักดิ

์

ทุมวัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายสิทธิพร เดือนแจ่ม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายรณชัย บุญมี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายรณชัย ลิมเจริญ

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายธีรวัฒน์ กิฬาภักตร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงณัฐณิชา แสงศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โคราช

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงดาว สอจันทรทึก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายถิรวัฒน์ สมประเสริฐ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายพิพัฒน์ แซ่ฟุง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายปรีชา บุญคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายธนพงศ์พันธุ์ ไตรสุทธิ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายมนพันธ์ บุญโต
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายณัฐพล กึกก้อง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายอัษฎาวุธ เทียงธรรม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงกรพิน เปรมศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงบัณฑิตา เพิมพูลกิจ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงภัทรวดี แซ่ลี

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงบุษกร เฉลิมรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายวริทธิ

์

เสนาะเสียง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองกะขะ  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายวิสุทธิ

์

เหลืองชนะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายธนกร ยังผล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายทวีป จวนจันทร์เพ็ญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายอนุสรณ์ บัวพา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายวัศพล นาคทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายจักรพันธ์ มุ่งพูนกลาง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๖ / ๒๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายทรงวุฒิ บุตรดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายปยวัฒน์ สุวัฒน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ฤทธิงาม

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายวรฤทธิ

์

เสาร์แก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงสุชัญญา มิถี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงอรัญญา แก้วเงือก

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงสิริวิมล แสนใจนา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงสุภาพร บุญช่วย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีประสิทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หล้าชล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายฤทธิชาติ ก้านบัว

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

แสงศักดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงนภัสสร ประทุม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงพัชรี เพ็ชรตะกัว

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายธนวัฒน์ เหมือนศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทับชา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงปยวรรณ เคารพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงเจนจิรา บัวหลวง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงพรนภา แพงไธสง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงจิราภา จันทร์เรือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงอภิภาวดี รัตนทิพย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ เจริญศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงรชนีกร นิลประภา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง ห้วยยาง  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๒๓

นางสาวสุภาพร พวงมาลัย
๐๗/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๒๔

นางสาวพุทธรักษ์ รัตนเพชร
๑๘/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๒๕

นางกมลนัทธ์ เสน่หา ๔/๕/๒๕๑๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๒๖
นายประดิษฐ์ เย็นสบาย

๑๙/๘/๒๕๒๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๒๗

นางสาวชลิตตา เคล้าจันทร์
๑๘/๒/๒๕๓๑

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายเจษฎา บุญรักษา ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายชินวัตร นพเก้า
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายณัฐพงศ์ สว่างวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิงาม

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายธนกฤต เรืองศรีอ่อน
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายธีระภัทร วันริโก
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายนนทกร เพิมพูล

่

๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๗ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายปญญา บุญสา ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายพัฒน์พงษ์ ทิพย์เพทาย ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายภูริภัทร สุจริต

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายมงคล โพธิโยธี

์

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายวรภพ มุตตามระ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายวิทวัตร์ ดอกสบา ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายวีรพงษ์ ไกรสี

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายสราวุฒิ เกตุแก้ว
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายสราวุฒิ สวยเชือ

้

๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กชายสิทธิโชค สุดารัตน์
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายสุกฤต ปตนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายอนุรักษ์ สัมฤทธิ

์

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายเอกรัตน์ กรายประเสริฐ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ แสนศรี
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงกรวรรณ พานทอง

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงกฤติยาณี เกษสุวรรณ

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงกุลนิดา แสงจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ รุ่งสว่าง
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงจันทิญา สุรังษี ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงชลกร ชุมแสง
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงณัชธิชา วรรณเพ็ชร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงนภัทรสรา สุธาพจน์
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงนภัสสร แซ่ตัง

้

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงนันทนาภรณ์

ทองสุข ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงปริยากร พุ่มเชย ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงปวีณา สายบุตร

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงปทมา ศิลปชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงพัทธานันท์ เนียมไธสง

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงพิมพร นันทะพรม
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ชูวิเชียร
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงวรัญญา ทองแถม ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงวิรากานต์ บัญชาเมฆ
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงศิริวรรณ สิงห์ซอม
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงศิริวิมล อินทนนท์
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงสิตานัน เย็นแย้ม

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๘ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงสุชาดา สุปญญารัตน์ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงปริญารัตน์ หวายเครือ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายวิทยา แก้วดวงสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายกฤษกร งาคม
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายเจษฎาวุฒิ โพธิสัตย์
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ดวงชืน

่

๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายณฐพัฒน์ ช่วยขุนทด

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายธนชนัญ สมเวช
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายนพดล บัวผัน
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายนฤบดินทร์ บุญช่วย
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายปวริศ ปทมนิธิ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายพจน์ธนา หมืนพล

่

๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายวชิรวิทย์ บุตรโคตร
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายวราเมธ พลับพลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายศาสตรา มาลาศิริ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายสรศักดิ

์

โฉมไว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ แสงเงิน
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ด่านรักษา
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงจารุวรรณ พูลขำ

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงจีราวรรณ คุ้มปาน
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงชนิดาภา จันทร์หนู ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงธนัญญา จานแก้ว
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงนภาภรณ์ เก่งธัญการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงนันทิชา บุญประจักษ์ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงปณณพร ประวัติ
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงพิชญาภัค ไลไธสง
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ สวนช่วย

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงมาริตรา ทองหยุด
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงรสิตา เจริญรัตน์ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ จันทะรถ

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงวรัญญา ปานผดุง

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงวริศรา จีนพานิชย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ ศิริจิตร

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงศจีวรรณ นครราช

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงศิรินันท์ นกขุนทอง

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๙ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงศุภมาศ สำรอง

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงอนันตญา บุญธรรม ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงอรปรียา เทศศิริ

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงอัจจิมา พูลสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงพีรกานต์ เรืองรุก ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายทัศนัย อุทรวงศ์

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายวรันณ์ธร แปนเงิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายกำพล ภักดียา
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายเกษมสันต์ ประมวลลำ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายชญานนท์ ชาวบางน้อย
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายณัฏฐเมธ เจริญสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายธนภูมิ จันทนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายธรรมสรณ์ นพวงษ์
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายธราเทพ เทียมทัน ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายนนทกร โกตน

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายพิทยา พายัพ

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ทับทิม
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายภูริณัฐ เชิดฉาย
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายสิรภพ อ่วมเอียม

่

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายอรรถชัย พันธุ์กลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายอัศราวุฒิ ด้วงทา
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงกานต์รวี แสงมาศ
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงฐิติพร บุญเกิด ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา มาสุพรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา จุกสีดา
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงณัฐวดี อินทรักษา ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงณัฐวิภา จันดาหัวดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงณิชกมล เขตต์รัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงธนิศา พืนดอนเค็ง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงนันทิชา ยอดสร้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ หงษ์ขาว ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงปรีชญา วงษ์พะเนาว์
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงปารณัท ทองประมูล
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงปาริสา มินช่าง
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงพลอยพรรณ แก้วคำสอน

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๐ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงพลอยสวย กุลไชยกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงพิมผกา ใบงาม
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงมนธกานต์ ประสารสืบ

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ต่วนเครือ
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงวรรณพร ทองย่อย ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงศุภิสรา วงษ์มณี
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงสโรชา พูลศรีงาม ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงสุพิดา เผ่าน้อย ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แสนแสง
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงอนงค์เนตร บำเพ็ญสิน

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงอาทิตยา วัฒนะ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงอาภัสรา สิงห์โตทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายกลวัชร เจริญผล
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายกิตติพงศ์ สาทร
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พันธ์เปน ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายธนภัทร ผลสุข
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายธวัชชัย แขวงรส
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายธีมากร กำเนิดจันทร์
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายนนธนรรณ มณีรัตน์

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายนภดล ขวัญอ่อน
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายนันทวัฒน์ รุ่งเรือง

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ ยิมชืน

้ ่

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายปริวัฒน์ ภูยืด

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายพชรพล นพวรรณ
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายพิชานนท์ ปานผดุง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายพิพัฒนพล สุขใส
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายเมธา แซ่ลี

้

๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายศุภกร คงถาวร
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายสันติสุข พงศ์ประเสริฐ
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายอิทธิ จรัสแผ้ว
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงกิงฟา

่

คนสูง
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงเกษศินี ดีสม ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงจิตสุภา เทียบแสงชัย ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงจินธนา อุ่นเรือน
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงเจนจิรา จิตประสงค์

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๑ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงณัฐติกาล พรหมโชติ
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงธาริณี ชัยยะ
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงนัฎฐา จันทร์ตรี

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงนันทวัน ดลรัศมี
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงปานนรินทร์ ศรีเรือง

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงพรชิตา วงศ์วรัตน์

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงพัชชา กิจสม

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงพิชญาพร บรรดาศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงภัคจิรา สำโรงลุน
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงภัทรดา งามบุญฤทธิ

์

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงภัทรธิดา เทียงธรรม

่

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงภัทรหิรัญ อินทร์อาสา
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ เกิดทรัพย์
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงมุทิตา อาจหาญ
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงรัชนี วงษ์นาค

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงวิชชุดา มากหุ่น

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงวินิถา ยอดแก้ว
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงศิริวิภา แหวนวิเศษ
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงสุพรรณษา ทายัง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงอภิญญา อรรคปทุม ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายชนะโชค บุญรักษา
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายธรรมนูญ กนกสิงห์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายกันตพงศ์ คตวงษ์

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายจตุรวิทย์ คำฉิม ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายชาตวิทย์ ภูกองสังข์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายสรยุทธ เพ็ชร์สวัสดิ

์

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายสันติสุข ศรีระผา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ วงค์สมุทร ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงกุลรนัด ชาลีกุล

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงเขมจิรา ไผ่โสภา ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงจีรภรณ์ เรืองทวีมีลาภ

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงชลกัลยา เมฆประดับ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงชิดชนก ตันติพิพัฒนา

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงปณิดา พรมวัน ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงปานทิพย์ นกเทศ

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๒ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงปยะวรรณ ผาสุขหัส

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงพรพิมล คงศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงภานุมาศ เจริญ

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงมนปริยา วิทยาบำรุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงมุทิตา พูนพล
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงโยษิตา จิตตประวัติ
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงวทัญญา ใต้สำโรง

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงวนิดา นาไชย
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงวรรณกร คำอินทร์
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงศิริอำพร สมสู่
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงสาธินี อินทรศร

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงสุภัทรา สุดพิพัฒน์ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ รองสุพรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงอมราพร ทองเก้า ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงอรจิรา จันทร์ชุ่ม

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงอรปรียา ไสยวุฒิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงอริศรา รามเวทย์
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายเกรียงไกร นาควงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายเขมนันท์ ปาลา

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายชุติเดช โกฏยี

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายพีรพล ชืนกมลรัตน์

่

๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ รบศึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายวัชรา สร้อยทอง

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายสิริศักดิ

์

แสงนวล ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงจันทกานต์ สุภาพ
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สลับตาล
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงศิรดา คงถาวร ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงศิริรักษ์ เพ็ชรนิล
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงสุภัทตรา จิตประสงค์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายสมเกียรติ สีพราย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายกฤษฎา สง่าอินทร์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายคุณานนท์ สวนดี
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขวัญอ่อน
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงวิรายา เดียงสา

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๓ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายจักรรินทร์ ขัดษุ
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายณรงค์เกียรติ ชินวงษ์

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ไม้น้อย

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายณัฐวัตร แซ่ฮึง
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ พลางวัน
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายธนาวุฒิ สุขดี

๒๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายธนู หาสุข

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายธีรนัย นุ่นปนปกษ์
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายธีรภัทร นพวาป

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายนนทชัย วงศรีชมภู
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายปณุพล เวหาดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายพงศกร เพิมพูล

่

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายภารดร พุฒจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายวชิรา สิทธิยุเป ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายศุภณัฐ วันดี ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายสิรวิชญ์ มีสุข

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ทาสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายสุธินันท์ ทันงาม
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายอนุชา คำปอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายอนุสรณ์ คำสุวรรณ์
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายอภิวิชญ์ สมนึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงกระจ่างฟา ถาหล้า

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงกิริยา นำไพฑรูย์ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงจันทร์ธรา แสนสิงห์ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ วิจารย์ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงดาริกา แดนไธสงค์

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงธัญสุดา โคตรจันทร์บุตร ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ มาตรา
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงปภาพร แสงกุศล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ เจริญชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงเพลงผ้า สุภาวกุล

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงแพรวา สันติวิมลนาถ
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงมาณวิกา ซ้อนพร ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงศรัทธบูล ศิลาดี
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงศศิกานต์ คะประเวศ

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๔ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงศิริวรรณ สงนอก ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงสุภักตรา การิน
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์ ตันติโสภา

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ อรินทร์ชัย ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงอภิญญา มาตสาร
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงอารี หวังดี ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงปภาวดี พานทอง

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายพนมวัน โมลีย์
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายกนกพล ปนสาย
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ อินทโชติ
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ ทองย่อย

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รวงผึง

้

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุวรรณรัตน์
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายจรูญ ครุฑทอง
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายเฉลิมพล เตียวประเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายฐิติพันธ์ ราชสาร
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายณัฐพล เหม็นหอม
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายดิศรณ์ เชิดชู
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายติยังกูร สะตะ

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายถิรวัฒน์ วุฒิสันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายธนพนธ์ ปอมมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายธีรชิต ลุนนอก ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายปริภัทธ์ ศรีลาชัย ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายพงศ์พณิช บุญเกิด

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายพงศ์ภรณ์ ไพรวัลย์

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายพีรวิชญ์ แซ่ตัง

้

๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายภาคิน เมฆลา

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายศลิชพงษ์ อุ่นเครือ

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายศุภชัย แสงจริง

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายโศภณ คำทา ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายสุริยา นิพวงลา

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

กงสะเด็น
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายอนุชา ธรรมะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายอมรเทพ กรีวัชรินทร์ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงกชนันท์ บุตรนรังษี ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๕ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อินทอง
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงจิรภิญญา สวัสดิศรี

์

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงฐิติมา แสงกุศล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ ขันโท
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงพุธิตา ศรีบัวขาว
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงภัทรวดี งามเผ่า

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงยุวดี บุญจันทร์

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงวริศรา หาชิต
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงวิภาดา แสงสง่า
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงศุภัชญา แผลงศร ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงสุปราณี ดียิง

่

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงอมลภา สมวาทสรรค์
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงอรอุมา แท่งทองหลาง
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายจักรกฤษ กุลใส
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายจันทร งามจิตร

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายจิรายุ ยอดเยียมแกร

่

๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายฉัตรณรงค์ ทองยวน
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายชนะพล บัวลัยเดช ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายณฤนนท์ แก้วเกาะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หาญชิงชัย ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายธรณินทร์ สีล่า
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายธวัชชัย พรหมดี
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

หมืนสุข

่

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายปรวิชญ์ มงคลศิลป
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายเปรมศักดิ

์

หนูประเสริฐ
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ รัตนวงศ์จินดา

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายพิพัฒน์ โคตร์พนม ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายภูวคน มังสวัสดิ

่ ์

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายภูวดล เล็นหมูด ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายมงคลชัย ขวัญคุ้ม ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายมานะชัย โสดา

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายวงศกร บุญตาม ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสัจจัง
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กชายวิษณุ พลังฤทธิ

์

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายศิรวุฒิ นาคหลง

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๖ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายศิริพงษ์ เหลืองสุขเจริญ

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายศุภกร ขังสันเทียะ
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายศุภกิจ แวดกลาง ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายสหรัตน์ ศรีอุบล
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายสิรภัทร พิมพ์ซา
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายศุภสัณห์ หนูน้อย
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายอนาวิล แสงโชติ

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายอนุวัฒน์ อังคะนาวิน
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายอภิเดช พาสังข์เจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ เกินกลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายอรรถพันธ์ พยับเดช

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายฮุสเซ็น อับดุลเลาะ
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายกิตกร ศรีสุชาติ
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายภูวดล พงศ์สถิตสิริ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายมนะชัย วงศ์กนก

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายปาณรวัฐ อินทรักษา
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายอนันต์ เห็นแจ้ง ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๖๗ เด็กหญิงนิศาสุภาพรรณ

จิตรหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงธันยมาศ อายุวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงกัญญานัตฐ สุขประเสริฐ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงเจนนิษา เทียงพร

่

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงชลธิชา พีระวุฒิ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ขันตี

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายธีรพงศ์ พละเสน
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

เปรมประเสริฐ ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงดรุณี ผินแปร
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงชฎาภา พิมพรัตน์

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายชัชชน เนืองจำนงค์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ เผ่าศรี
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายปรัชญาวุฒิ ตองอ่อน
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายศราวุธ หลวงทอง ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงศิริรัตนา แต้มเขียน
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงพัชราพร วาโน
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายธีรทัศน์ ชุ่มโพธิเย็น

์

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายประทีป อุ่นอบ

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๗ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายสุวภัทร ทองงาม ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงจิญตวัล ยิมประยูร

้

๒๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงณัชพร เขียวอ้าย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงณัฐพร รุ่งสว่าง
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงเนตรนภา ปนฟา
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายวรรณชัย ตาลเอียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายภูผา สุธรรม

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ อ่อนสุวรรณ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายสรศักดิ

์

สละกุล
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายกฤษดา ยางาม
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงนารีลักษณ์ แก้วเเผ่ว

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงมัณฑิตา แซงคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงศศินา ศรีวรรณะ
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายกันต์พงษ์ แดงสา
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายกัมธร เพชราวุฒิโชติ

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายปริเยศ มาฆะ

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายชญานิน กุลใส

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายทวิพัฒน์ ไชยวัตร

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายหัสดินทร์ เคนคำ

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงภคพร คำเรือง

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงอักษิกา ใจยาว

๒๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงฉัตรสุดา ชัยรัมย์

๑๙/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายธนภัทร กิมกัว

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุพะนาม

๒๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายธิเบต กันยาเถือน

่

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๑๐
นายสุรศักดิ

์

ทับสิงห์
๑๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๑๑
นางสาววรัญญภัทร์ สิมมา

๒๐/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๑๒
นายพงศ์พัทธ์ กองสินแก้ว ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๑๓
นางสาวกัลยาณี แสนตรี

๒๓/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๑๔
นางสาวอรอนงค์ มูลเพ็ชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๑๕
นางสาวรัตนาภรณ์ คงอยู่

๑๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๑๖
นางสาวประกายดาว โปยขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๑๗
นางสาววรรณษา ห่วงโห้

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๑๘
นางสาววิภาพร การเรือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๑๙
นายณัฐชนน แท่งทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๘ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๒๐๒๐
นางสาวทักษพร มอญขาม

๒๖/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๒๑
นายณัฐพล อยู่คง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๒๒
นายชิดพล ศรีรินทร์พงษ์ ๒/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงไอลัดดา เปะกี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงสุชานาฏ สติดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงลักขณา คำโยธา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงปญญาพร ธิติกรสกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายจตุรวิทย์ สุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

บุญอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงกัญญาราช นามฮาด

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันตัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ ชรัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงจุฑามาศ คนชม

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงภัณฑิรา เรืองศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายจิตติพรรณ จันทโชติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายอนุรักษ์ สัมมาคุณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายมุนินทร์ จันทร์ทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงแพรวพราว มูลเพ็ชร

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงวันวิสา ทับฒมาตร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายณัฐนนท์ ฤทธิงาม

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายสหรัฐ โทนะพันธ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๔๑
นายนครินทร์ ไชยสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์บุญหนัก
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๔๓
นางสาวปาริชาติ มุ้งง้าว

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๔๔
นายชัชชัย ชืนต้น

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง บ้านไร่  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายกฤษดา แสนสีมน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทร์กอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายฑนวัฒน์ วารณา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

สะหุนันท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายปรเมศร์ ถุงทรัพย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายพรสุเทพ แซ่ตัน

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายพสิษฐ์ ระศรีจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายกิตติภูมิ สินชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงจิราวรรณ หนาวจัด

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงพลอยลดา เบิกบาน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๙ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงดุสิตา ศรีเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงพิจักษณา มีศิริ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงธนพร แซ่อุ่ย

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เย็นสบาย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงเมธาวดี เขียวสม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงธัญจิรา อินทร์ณรงค์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงศศิวรรณ วรุณวานิชบัญชา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงนันทกานต์ ชมนาวัง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงศิริวิมล วงศ์สุวรรณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงสกุลทิพย์ ใบเรือ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงสุกัญญา เริมศรี

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงสุชาดา ปนวนิช

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงอัยดา พันแพง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงพรนภา ศรีบัวขาว

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายสุพจน์ สังข์สมศักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายปณิธาน มังคัง

่ ่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายธรรมรัตน์ บัวทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายยุทธภูมิ โพธิโต

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ ศิริเวช

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายธวัฒชัย ใบใหญ่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายประวิทย์ วัฒนะชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายเกษมโชค เมียงโฮ้

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ภักดีคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายธนยศ ศรีรางวัล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายพีระพงษ์ สรรพอาสา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายพชร สีพัว

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายภูวิศ อึงวัฒนา

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงอริสรา ก่อแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงวิภาวดี ฮังกะสี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงปาริชาติ ประเสริฐสม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงกมลวรรณ เบ็ญจะพะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงกฤติยาวดี ไวยะกูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงนิศาชล สาผาย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงเปรมกมล ทองสนธิ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงพรพรรณ ใบใหญ่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๐ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงมนทกานต์ แซ่อึง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงวรพรรณ สุดเตาะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงอินธิรา เขตชมภู

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ตอพันธุ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงจิลลาภัทร มธุรส

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงนาริตา บุญมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงวรรณวิษา จันทนา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงมนทกานต์ จันทร์ทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายธนา เขียวสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายธนาธิป บุญชม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายพัฒนากร สมกาย

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายภานุวัฒน์ วิวัฒน์ตรีนนท์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายภูรพัฒน์ อยู่สุข

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายสุนิติ แก้วดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายวรเมธ คงอ่วม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงสุธินันท์ เกลียงประเสริฐ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงพิรดา คงงาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงกชกร เจริญสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงวรพิชชา วงคำภา

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงวรรณษา ปนมณี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงอัปสร แถวกระโทก

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงชุทิตา ขอสูงเนิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงทิพวัลย์ นาคเพชร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงสาวิตรี กระสังข์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายกนกพล แก้วอ่อง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายแจ๊ค พอลลาส
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายชิติพัทธ์ บุญรอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายณัฐกร จิตร์อารีย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายณัฐพนธ์ จิตร์อารีย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายณัฐภูมิ สายบุตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นิยม

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จิตมุ่ง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายพรหมเมตต์ ประสาททอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กชายพานทอง โสเพียร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายพีรพล อิมใจ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  
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ชบ ๒๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิศรี

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายศรชัย แสนธนู
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายจักรภพ รองวัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายพิลพล วิทยะโอชะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายกนกพล โคลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงวิจิตรา วารณา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงลลิตภัทร แย้มบาน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงธนพร ปนยะกูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงวรรณภา จุมภา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงสตรีรัตน์ พิลารักษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงสิริวิมล รัศมี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงกนกพร สิงห์โตทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงรัชนีกร บุญเมฆ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายธนกร พรหมา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายนพธวัช ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายประพันธ์ พานทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ขันนอก
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายปยวัฒน์ ไชยมงคล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายมานพ ยอดจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายรพีภัทร์ จงมันคงสกุล

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายรัฐวิทย์ สินสุพรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายวายุ คุชิตา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายสราวุฒิ เรือนงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายอรรถพล สมจิตต์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงพัชรธิดา โต๊ะหวัง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงวีรยา สีพราย

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงโชติกา ทองรักษาญาติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงทิพรัตน์ ไทยสะเทือน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงผ่องนภา ธนะสาร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงชลธิชา ราชภักดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงธนิสร รอดกลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงกรพินธุ์ อริกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เทียงธรรม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงจิรัชยา ประเสริฐ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๒ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงปาริชานันท์ ลาลด

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา บุตรสา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงศศิธร ทิพย์ประทุม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงสุภารดี ราษฎรนิยม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงชิณษา คนึงดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงภัคจิรา ชุมประไพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงอารยา สิงห์ทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงชิษณา เซ็นสุรีย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงมนัสวี ยศฐาศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงชุดา ทาโสม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงวริศรา ทองนิล

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงประภาพร ทองขัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงนันทชพร จายะรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงณัฐยา แจ่มจำรัส
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงณัติยาภรณ์ บุตตะโยธี

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายคณิศร ใบงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายอติชาติ ใจสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายกฤษนะ พุทธศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เลือมใส

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายจักรพรรดิ ชัยแสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายธนโชติ บุญเลืองลือ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายธีรพล พุ่มพวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายนันทภพ โพธิศรี

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายปยะพงษ์ เริมรักรัมย์

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายภูวดล แสงจรัสวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ จำรักษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายพชร บุญพาโชค

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายพศวีร์ หอมลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายภูผา ชาวโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายอิทธิพล ลำแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แซ่เตียว

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงกษมา เปรมชืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงณชญาดา เนธิบุตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ย่านส้ม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงปนัดดา อุทัยเรียง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๓ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงพรนัชชา แย้มกลิน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงพิมพ์นารา นิตยกัญจน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงมาริษา จันทร์สงเคราะห์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงอภิสรา แซ่ชือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงศิขรินทร์ เนตรพรหม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงชนัญธิดา บำรุงรส

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายสาธิน แสงจรัสวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายวิวัฒนชัย ใจบุญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์เกิด

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายกิตตินันท์ พรฉิมพลี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายจักรรินทร์ แก้วอดิษฐ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายธนพล ฉิมมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายพิจิตร ทองย่อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายวิวัฒน์ จันทร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โคตรชมภู
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงปนัดดา เทียนนาค
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ พิมพ์บูลย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงเขมิกา เสนาสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ จิตมัน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พลสามารถ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ เอียนไธสง

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงกัลยา ดำรง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงจิดาภา ทองน่วม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงทติยา อินทร์ณรงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงบุศบง ศรีทนต์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงภคพร ช่วยคิด

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา หิรัญเกือ

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงรัตนพร เจริญสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงสาวิณี กระสังข์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงสุกฤตา โรจนบัณฑิต

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงสุทธิดา ขุนสำโรง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เจ็ดสละ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงพิมพรรณ พรมโชติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงพลอยลดา ภู่ประดิษฐ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๔ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงพรพิมล สร้อยคำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงพิมใจ ไซยะสิง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงฐิตา โสภาลัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงรัตติกาล แซ่ตัน

๊

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ คำประสิทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สงเคราะห์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๓๖
นางสาวกัณฐิมา เตียวมงคลชัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงจาริยา โกสุบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงอภิชญา สีคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญรอด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงสิรินดา ไชยา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงกฤตยาณี มีปญญา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงสุพิญญา แก้วสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงกานต์สินี พระสุพรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงศันสนีย์ ภูงามผา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงจันทร์นภา จันทร์สงเคราะห์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงชนากานต์ คล่องตรวจโรค
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงชนิดา คำเอียม

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงพิชญ์สินี อินทร์แปลง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงเพชรไพลิน พูลเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายสมคิด ขันตี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายวัชรินทร์ กิงทา

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ ปากวิเศษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กชายกิตติพงษ์ พรประไพร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายกฤษฎา รักษาเมือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายธีรพล ต่อประสิทธิกุล

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กชายนพพล คงสม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ผาสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายมงคล ดาใหญ่
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายวุฒิชัย โพธิโสภา

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงคัคนางค์ บุญญาปุญณัง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงจารุภัทร นพรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ มีศิริ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงจิรนันท์ ชินคีรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๕ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงณัชชา กันหา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงวรนุช ผาสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงวราภรณ์ แท่นแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงสิริจันทร์ เหลืองอ่อน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงสิริวิภา กุลสุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงสุภัคนันท์ บุญมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงอนุธิดา ใจเย็น

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายวีระพันธ์ ภิรมพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงพัชราภา พรหมศิลป
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายดนุเดช บุษราคัมศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายศุภโชค วชิรโสวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ สุขสำราญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ขาวขำ
๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายชนาธิป ฝนดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายชยพล พันธุ์สิงดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงจินตนา ประมูล

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สีนารี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายวัชรพล ชัยศร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายศิรศักดิ

์

ทับทิม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายหัสฏา โสมศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปงรังษี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงจิราพัชร รอดชมภู
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายทรงพล ทุมมี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงณิชกมล ศรีสนัน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อาจโยธา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

รุ่งสันเทียะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายสัณหณัฐ กระจ่าง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ หงษ์สำโรง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงพิระดา คงงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายจักรพันธ์ รอบคอบ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายอรรถพร ยอดเกียว

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายอธิป จันทร์หอม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงนฤพร ทิพย์อุทัยวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ มุกดา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงดวงหทัย ทาวงค์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๖ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงวริศรา แสงสว่าง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงจินตนา เวชแพทย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ดีชู

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงอุษา สีกากี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายนันทกรณ์ นมัสการ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายมงคลชัย จันทรดารา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายมาวิน ใบกว้าง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายวสันต์ ทองศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายศราวุธ วังแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงวีรวรรณ สนิทกูล

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายนันฐชัย อัตตารมย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายพรเทพ ใบงาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายสมพงษ์ ศรีแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงดวงกมลพร สินลา

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงปนัดดา เดิดขุนทด

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เบ้าสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงเมธาวดี รอดกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงเมธินี ตรีรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายเจษฎา ขรรศร

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กชาย ด.ช.ธนภัทธ วงศ์สะอาด

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายปณณวิชญ์ สังฆมณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายอิทธิพล แก้วอุไร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงณัฐกร ดวงพรม

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ใจเย็น

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เนธิบุตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายชินกร ก้อนแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

สมฤทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายพัชรพล พ่วงขำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายภัทรพงศ์ นิสารัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กชายภานุวัตน์ น้อยคงคา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายทักษิณ ประสาททอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๓๑

นายธนดล หยาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยแม้น
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๓๓

นางสาวนภากาล ห้วยหงษ์ทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๓๔
นางสาวสุภัทรา วงษ์นาค

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๗ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๓๕

นายชนันท์ธร ไกรใหญ่
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๓๖

นายภูผา ดอกเทียน
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงโชติรส มาประกอบ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๓๘

นายจิราวุธ น้อยสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๓๙

นางสาวณัฐริกา ดุษฎี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๔๐
นางสาววรรณิดา ทาเสียง

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๔๑
นางสาวสุฑาริณี สิมประเสริฐ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๔๒

นายวัฒนศักดิ

์

คงสุขกาย
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๔๓

นายวิชญะ กุลประยงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๔๔

นายวีระภัตร์ นาคยศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๔๕
นายณภัทร มธุรัญญานนท์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๔๖ นางสาวทิพย์คันต์ศรณ์
ชุมพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๔๗

นางสาวเยาวมาลย์ ประจันดุม
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๔๘

นางสาวสโรชา หงษ์ประพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๔๙
นางสาวอณัศยา นิโรจน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๕๐
นางสาววิทนีย์ รุ่งสันเทียะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๕๑

นายอภิวัฒน์ สว่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๕๒

นายชินวัฒน์ นนทวงษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายธนดล สังข์นุช

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงบุญพัตตรา ทองไสล

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ อ่อนราช

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๕๖ เด็กหญิงพิมพ์ภัทรลดา
ภู่พลเพียร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายชัยวัฒน์ บุ้งเครือ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายธนกานต์ รองไชย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายพงศกร บัวขาว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายรวิภาศ ปนสังข์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายวรานนท์ เสมาพรหม

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กชายดนุชา สุดสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๖๓

นางสาวเจียง -

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แจ่มเพ็ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงพรวรินทร์ ขวัญเพ็ชร

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายปติวัฒน์ มีม้วน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายณัฐพงษ์ เปรมรุ่ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สถิพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงนภาภัทร ประสาททอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๘ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายไพศาล ธรรมมา

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายนันทภพ บุญบตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงกมลฉัตร เหล่าเลิศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายพัณณธัร แช่เล้า
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงเครือทิพย์ นิยม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ทิพยานนท์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงษ์ทองคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ พลอยมุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายธิติวุฒิ เจริญสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายอนุชา สร้อยระย้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายธนกฤต นาคเขียว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายธีรพล โชคจินดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๘๒

นางสาวชลฎา จักรสุริยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยุคลราษฎร์สามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายกิตติภัฏ คุณสมบัติ
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายปกรณ์ จรูญภาคย์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายเจษฎา ศัทธาพงษ์
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กชายนฤเบศ ราชนิยม
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงภิญญาดา ศรีสมัย
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงโศจิรัตน์ มงคล

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงธีรดา บุญมา
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายปกาศิต ชูกาว

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๙๑ เด็กหญิงรุ่งรัตน์วิมุตตา
อุมา

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงณัฐภรณ์ ศรนรินทร์

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หลักด่าน ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายภูธเนศ สวัสดี ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงพรพิชฌา บรรจงผล
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงอรอนงค์ ใจพิยะ

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายชญานนท์ บัวทำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ เหลืองอ่อน
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กชายจักรี โนนซี ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายณัฐวัฏ ภู่สุวรรณ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายธีรวัฒน์ หวังผล

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายภูริ ใหม่พรหมมา

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ผาทอง

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ แจ้งประจักษ์ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงณิชารีย์ อยู่สุข ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงธัญจิรา นารายณ์ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงปนัดดา กรส่งแก้ว

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงปญญพัฒน์ สิริจรรยาบรรณ

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงไปรยา ชุมเกษียร

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงวีนัส องอาจ

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายนภัสกร เสือชม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายชุติพงษ์ เก็จมะยูร
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

เสงียมจิตต์

่

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายจักรพงษ์ บังเกล็ด
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงวรรณนภา ทับทิมสุข

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายนพผกาล ดอนธงขวา
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ดีหุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงนฤมล คำสิน
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงสุนทรี วงศ์วัฒนภิญโญ ๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงกมลชนก ศรีวะสุตย์

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงพรนภา มิงสอน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงภาณุมาส สิงขรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงศศิกาณต์ คงคาใส

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงอนันยา เมืองแก้ว
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายรัชกรศักดิ

์

โกมินทร์
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กชายณัฐพัชร์ ศรีเทียนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงยุวดี ศิริวรรณ

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงนันธิดา ฝกแคเล็ก
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กชายพิเชฐ แปนมา ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายอนุศร จันเจริญ

่

๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายปุญยกร ประกอบศิลป

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงมานิตา คำสิน ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงวรรณิศา วิญญาณ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายกฤษดา อยู่นุช
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายณภัทร์ ธนกิจจินดาพงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายธนพนธ์ เหลืองอ่อน
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ใบงาม ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยุ่นประยงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายปุณณรัตน์ จันทนา ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายภูเบศฐ์ ด้วงงาม

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กชายวีระภาพ สุขเลิศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายอภิรักษ์ ฉิมพาลี

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงสกาวรัตน์ ชาลี
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงวนิดา ชาญพินิจ
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายนำโชค ฉลองประโคน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายสราวุฒิ ปนนิยม ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายนราทิป ดีทอง
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายกฤษดารักษ์ คุณสมบัติ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เผือกรอด
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายบัณฑิต พรมคำอินทร์

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงปญญารัตน์ พงษ์โพธิ

์

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงพรวิมล พันธุ์ประเสริฐ
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จุกสีดา
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

รวงผึง

้

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายหัสดี ประมวลรัตน์
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงภัคจิรา มุขรักษ์
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายธนชาติ จิตเสน่หา ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายพัทยา พลภักดี

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายสุรพล โฉมรุ่ง
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทกูล ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พิผ่วนนอก ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงชมพูนุช สัตย์ซือ

่

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายโยธิน ยุนสูงเนิน
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญมี ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายปฐมพงศ์ ผลเจริญ ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา นักบุญ

๑๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายณัฏฐพล ศิวะกุล
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายราเมศ พันธุ์ประการ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงนภชนก จึงประเสริฐธิกุล ๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายกฤชานนท์ ไตรพรม

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายวีระยุทธ์ พุ่มมะลิ
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายณัฐพล น้อยประเสริฐ
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงพิกุล เหลืองอ่อน
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายคมกริช ดวงดารา

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายพัทธ์ชนก พลายงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงอโนชา ยุ่นประยงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงอรยา ทรัพย์บริบูรณ์

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายณัฐนันท์ พุทธรักษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายนฤนาท หน่ายคอน
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายคุณากร ชอบชืนชม

่

๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงฝน ทองคำ

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายวงกต จันเพิง

่ ้

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายพัฒนพงศ์ โลหะทัตตานนท์ ๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายอนิวัตร์ ดวงใหญ่
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายวัฒนา บุญจันทร์ ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุรินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายศุภชัย รอดมี ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายฝนใหม่ แซ่ซิม

้

๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงศุภักษร แซ่ซิม

้

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงพรนิตา เฮงหลี ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายเกริกพล เสนาะลำ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายธนากร สันธิพงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายศิริชัย ทองแตง

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายบุญเหลือ ลอง
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกตุนุวัตน์ ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงวรฤทัย ทรัพย์คง
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายอำนาจ ทองยิง

่

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ หนูประเสริฐ
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายไชยวัฒน์ จันทร์เกตุ
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายธนาธิป จงมีสุข

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ พิทักษ์วงษ์ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายนพเก้า คงผ่องแผ้ว

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายธนกร บุษบา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีธวัช

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายคมเดช ราชอุปนันท์ ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายทวีทรัพย์ เนตรภักดี ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงมาริษา อำศรีเพชร

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

งามขำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายนนธวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายวัชรพงษ์ คุ้มภัย
๓๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๑๒
นายอาทิตย์ เพิมพล

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายอดิศิกดิ

์

มีวงศ์วาร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงนันทินา องอาจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายจาตุภัทร จุมจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายวชิระ คนกล้า

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม แก้วศิลาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายกฤษดา แสนพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายจิรายุ บุญญา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายฐานันดร ยอดมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายธนภูมิ แซ่ตัน

๊

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายพัทยศ กลัดสมบัติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายวรพงษ์ จันทร์เกษม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายวุฒิพิชัย เรืองเอียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายศุภวิชญ์ คำผาง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายสมยศ ถนนทะเล
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายอรรฐพล จรพินิจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงกุลธิดา เหรียญทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงชนาพร หมวกสีปาน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ชัยสวัสดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงชลธิชา อันประเสริฐ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โสมเมาร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงณัฐวดี รอดมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ธาราดล
๒/๑๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ มากบุญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์

รอดทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๓๖ เด็กหญิงประภาวรรณ
บุญศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงพรพรรณ ปานเขาแดง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงพรวิสา ประยูรพิทักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงพันทิวา เรืองเกิด
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงพีรดา แดงเต๊ะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงวชิรา มากูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงวรพา มัติโก
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงวรรณทนา เหลืองอ่อน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงศมาภรณ์ อินทร์เทพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๓ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงสิริยากร เหลืองวิไล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงสุชัญญา เอียมสอาด

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงอรปรียา พูลขำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายคณิศร กิตติวงษ์กำจร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายจะนะ ยุค
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายจิรนันท์ จิตต์สว่าง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายทวีพงษ์ คำพูน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายพัชรพล มีสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายสุรภัทร มะจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ แซ่เอียว

๊

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พวงภู่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สร้อยโสม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงญาดา อ่องประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงนันทวรรณ จูช้าง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงลักขณา วาจาสัตย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงศสิตา อุ่นฉิม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงสุรีย์พร คำนิล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

มาศิริ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายอลงกรณ์ เกลาเกลียง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีเย่า
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงณริศรา อดทน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงมณฑวรรณ สุขสมบัติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงสิริยุภา แถมวิจิตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงสุชาดา กรกรรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงอาทิตยา สุวรรณพาชี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายพัชรพล มานพ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงยุภิสรา แถวจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ ยามวัน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขเกษม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

วงศ์พรประดิษฐ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายชิษณุชา โชติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายชุติพนธ์ เต่าสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายณภัทร จันทหาญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กชายสรวิศ ทองก้อน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ โพธิงาม

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๔ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงมาริสา ศรีงาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ พุทธัง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เครือบุดดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายสิทธิพร โพธิทอง

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มานพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๘๕

นายณัฐกรานต์ ศรีวงษ์ดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๘๖
นายศุภศักดิ

์

สุขแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา พิกุลขาว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงสุวนันท์ อัมรินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๘๙

นางสาวเกศสุดา ประเสริฐ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๙๐
นางสาวเบญจลักษณ์ เตโชวิชชา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๙๑

นางสาวภูษณิศา โกแมน
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๙๒

นางสาวศิรประภา มัติโก
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๙๓

นายบรรจบ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๙๔
นายธนะวัฒน์ โสพิมพ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๙๕

นางสาวนิรชา จันทร์สอน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา เขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๙๖
นางสาวเบญจวรรณ อำตระกูล

๐๙/๐๒/๒๕๑๗

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ ชุมแสงศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กชายชลดรงค์ อำไพ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายณัชพล กอคุ่ย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สิงห์โต
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายพงศกร อ่อนวิกิจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายภาณุ ชามนตรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายอนวัช หอมสินธุ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงกรกัญจน์ มาศัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงกันยรัตน์ เทพเสงียม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงกาญจนา วิทยากุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงปรางวลัย วิลาศ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงเปรมฤดี นาคาธร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงแก้วตา นุชน้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงชนันญา แถวจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงฐิติวรดา หนูคง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงฐิรพิชา สกุลโสถิตจิตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงณัฐชยา องอาจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงปรมา ปานศิลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงประกาย เพชรเหนือทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๕ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงประภาพร กำลังหาญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงพรทิตา บุญเทศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงพรรนิภา แนวอินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงมานิตา คำปาละ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่ฮึง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงรุ่งรวี กระแสร์สินธุ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงวรรณพร ผ่องแผ้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงวิชุดา สุพลชัยชาญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงศุภาภรณ์ พูลเพิม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงสุขฤทัย หล้าอำพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงสุพชา ประดิษฐ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายฐนกร นาทรัพย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายณัฐฐา จิตมัน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายเทียนชัย แจ่มกระจ่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญคุ้ม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายมันภักดี

่

จันทร์มาลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ เหลืองอ่อน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงกรพินธุ์ ซ่อมแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงเขมิสรา ขาวเขต

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองแตง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงเนตรนภัส ทรงศักดิศรี

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงพัชรพรรณ มิงขวัญ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงภัทราพร ยืนยง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงภัสรา ทองแพง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงรัตสมิตา ทองสง่า

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หมืนเดช

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงวันวิสา สุขทัว

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงศิรินภา จันทกูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงสิดาพร ทองแพง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงอริสา อำไพ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายจักรินทร์ คำพา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายนรภัทร ไชยสุวรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายนรวร ผาสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายพิพัฒน์ รอดปน

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๖ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายศรรตวุฒิ สาหนองหม้อ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายศรายุทธ กุนทียะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงจินดารัตน์ เต่าสา

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายชาคริต เกลาเกลียง

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายศุภวิชญ์ กลินโพธิ

่ ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สืบแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายธัญธนา ใบใหญ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงวรรณิดา คำผิว
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายนิสิต เกณขุนทด
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายวรินทร ศรีเสถียร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงหฤทัย เขียวไทย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายวีระพงษ์ แก้วแช่ม
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงปยะฤดี เปยมกล้าหาญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงพรลภัส พานถม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงวิลาวรรณ มนภิภักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายนนท์ธนัต คัมภิราบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงพริมเพรา

้

กรกิจกานต์กุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงจารุวรรณ อินทร์สุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายพงศ์ดนัย ธรรมพรหม

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายจิรภัทร อุ่นผ่อง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายตรีวิทย์ สารพัฒน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายนัฐกิตติ

์

เจือนจาน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายรชตะ คูณคำตัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงเสาวภาคย์ หนูทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงอนุสรา จันทนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๗๕

นายกฤตพัส วงศ์ทองงาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๗๖
นายวรพจน์ ภู่น้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๗๗

นายสกลภัทร พูลกลัน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๗๘

นางสาววรรณธิดา แก้วกิงเพชร

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๗๙

นางสาวจุฑามาศ เนืองอุทัย

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๘๐
นางสาวปวีณา จันทร์สามเรือน

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๘๑

นายปราบดา จันทนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๘๒

นายพงศ์พัทธ์ มิงขวัญ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๘๓

นายนภสินธุ์ สโมทัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๘๔
นายสุรชัย พงศ์สกุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๘๕

นายอนุกูล หิรัญประสาทกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๘๖

นางสาวรุ่งสว่าง โพธิงาม

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๘๗
นางสาวสุพิชชา ยุตกิจ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๘๘

นางสาวกัญญาวีร์ ศรีเรือง
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา หัวถนน  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

มณีรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายจตุรวิทย์ มาฆะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายจาตุรันต์ แสงทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายจารุกิตติ

์

เพิมทรัพย์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายฉัตรชัย พึงทอง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กชายเดชาวัต เพิมทรัพย์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายทศเทพ เหลืองอลงกต

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายธนาธิป พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กชายธันวา ธัญเชิดศักดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ แซ่ลอ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายรัฐภาค พานิชย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายวรวิช โพธิวิเชียร

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายศิวกร บัวแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายองค์พระ บางน้อย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมสอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายอริสมันต์ ผาสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงเกียรติสุดา แคล้วคลาด

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงจิตติมา พิมพ์โพธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ อรุณรุ่ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ แคล้วคลาด

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ ประมาณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงณัฐนาถ พิทักษ์ทรัพย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงธนาภรณ์ สุขทรัพย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงนันทนา ศิริสำราญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงปุณญนุช นามไว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงเปรมฤดี คุ้มพรม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงภัทรวดี จันทะพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงมินตรา ศรศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงรัตน์ติกาล อุมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงศศิวิมล อ่อนพัว

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงสมฤดี ฤชามณี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๘ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงสิริภัทร ศรีงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงสุภัชชา แดนกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงสุภัทรตรา นามไว

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดวงจันทร์โคตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายเขตโสภณ พุทธา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายจริศิน ทาคิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายชนะพล แดงกระจ่าง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ พุทธา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ข้าวงาม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

อุมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายเรวัต ห้วยหงษ์ทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายวรภพ รักษ์ผดุงพล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ กลินหอม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายสหภพ นัทธี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายอธิป แซ่กัง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ พวงดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงกฤตพร วงษ์จันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ สายทองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงจีรวดี ยิงยง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงชัญญานุช เครือทราย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงญาณี แซ่ย่าง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงณัชชารีย์ เสริมสุขจิระโชติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงดาราพร ใจพรหม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงธิดาพร เชาว์สุโข
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงนฤมล เจริญสมบัติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กหญิงบุษกร พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ แซ่อุ๊ย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงพิมพร วังสมุทร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงมรดก แซ่ย่าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงมิน

้

อินคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงรัชนีกร โสภะบุญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงวนิดา วัชรประทีปกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงวิลาลักษณ์ กล่อมใจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงศรัณยา แซ่เลียว

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่ย่าง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงสุปรียา สาภิพักร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงสุภาพร แซ่ว่าง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงอรวรรณ อุมา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงอรัญญา แซ่ย้าง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงอัญชลี ผาสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงอินทิรา จิตตขำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงอุษณี กลินขจาย

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กชายก้องภพ ประพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

ศรีเมือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กชายเจษฎา อุมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ลุนสอน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ วิริยะรุ่งเรืองชัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กชายณัฎฐพล บุญโต
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายธนธรณ์ แซ่ซิม

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายพาณิชย์ ดูลิป

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายรดิษฐ์ บุญทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กชายเรืองศักดิ

์

แซ่ตัน

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กชายสมชาย แซ่เฮง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๗๓
นายหน่อ ขยัน

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายอาคม การุณจิตต์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงกรวรรณ แซ่เจียง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่ว่าง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงเกวลิน แซ่กัว

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงจารุณี แซ่จาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กหญิงจิณณพัต แซ่เฮ้อ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงจินตนา แซ่ว่าง

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีดารา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงชนาภา แซ่ย่าง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงณัชชา แซ่หาญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงณัฐกมล กิติพิศาลกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมมิรัตนะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงนันทพร จันทร์แดง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงปุญญาพร อ่อนขำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงผกามาศ ราชรองชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงพรนภา นาถาดทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงพิชญา แซ่เอียว

๊

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงมลธกานต์ วิทยาศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แซ่หาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงวันวิษา มีพา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงสุวรรณดี แซ่ย่าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงอุดมพร เสนาดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายอิงครัต พงษ์จินดา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงสุนันทา ลอดทรง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายธิติวุฒิ เชาว์สุโข
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายณภัทร ณภัทร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายภานุมาศ มาตชาติ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงยุพา แซ่ม้า

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงศุภดา แซ่เฮอ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายธนพัฒน์ วรานัตถ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายวิชัย จันทร์พงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายสารสิน จุ่นวาที

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายอนุชา สว่างสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายอภินันท์ ชินบริสุทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายอานนท์ ปลังกมล

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายทินภัทร ใจกว้าง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงบุญสิตา แซ่ว่าง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงฟาฤทัย ผาด่าน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงรุ่งทิพฟา

คงแสนดีชัยเจริญ
๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๑๓

นางสาวกวินทิพย์ แซ่ว่าง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ทุ่งเหียง  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กชายศักดิธัช อ่อนนา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๑๕

นายฌาณิศ พรมจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๑๖
นายอนุชิต สืบชาติ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๑๗

นายทัศนัย แก้วตา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงอลิชา สุจริต

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๑๙

นางสาวปารีณา เทศอิม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงพนิดา ทองตุ๋ย

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงสมใจ เตศิริ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายภัทรพงศ์ เสกสรรค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ขูดแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายธีรวัฒน์ ระเบียบโพธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๑ / ๒๒๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายปวิชญา เนืองจำนงค์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ สีดา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายกรกช บุญกอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายจิรวัฒน์
สุทธยานานนทชัย ๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงชนิกานต์ อินนุ่ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงสุชาดา สงค์เจริญ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงพรธิตา ชังดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายมานพ สมสู่
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายจักรพันธ์ นวลดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิศรี

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายพุทธศิลป ปานแสงทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายภูริภัทร เบ้าสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงกรกมล เกิดสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงปาริชาติ อยู่สะบาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงชุติมา สือเจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงธิติมา หัสดง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงสุรนันท์ วันประสม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีมะปรางค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายธนกฤต อารีย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายพงศกร ผสมทรัพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงปณฑิตา เกตุหนู
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงภัทรฌา แสนราษฎร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ ชาญพินิจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงมธุรดา ประมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายวีรภัทร ยิมแย้ม

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงกัลยาณี โสภาภาพ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงธาลิณี เปรมชืน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงปวรวรรณ บุญเพ็ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงมัลลิกา นุชพันธ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายนัฐพล ไกรจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงศุพรรษา เผือกพูนผล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กชายอนุสรณ์ ขลุ่ยเสนาะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงวนิดา ภูษา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายลภัสกร จันทะสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๒ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงมนทิราลัย แดงใส

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายณัชพล งามรูป

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายศิวัฒ จักษ์แก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายกรวิชญ์ ค้าแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงศิริยากร วุฒิสาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายบัณฑิต ตะเภาพงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงพรชนก ทองเหลือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงมณฑกานต์ เหลืองอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กหญิงลักษิกันต์ มูลคม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายฉัตรตะวัน ชือผาสุก

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายเฉลิมเกียรติ สนิทพิทักษ์สินธุ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กชายธนบวร จันทร์กระจ่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายปริพันธ์ อำไพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงอัจฉราภา จรรัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงอิษฎาอร โกหา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายกัณตภณ สาขา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กชายปฏิพล กันหาเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายอัครเดช โสภาภาพ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงชลธิชา อินเต้
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงวิภาวินี โหมดเทศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงศิริกมล จรูญผล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายสพล อัศวไมตรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายธาดา จารุจินดา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ เนียมมา

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงชลธิชา ขันธกาศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงณัฐพร โพธิทอง

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายธนันชัย เพียรบุญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณไตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงนำฝน ไหวคิด
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายกฤษติภูมิ พันธ์ศิริ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงวิชาดา มาราช
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงเขมจิรา พวงสิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายรชต พุ่มกลิน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงภัคจิรา สมสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๓ / ๒๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ก้อนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงพัฒนพร บุญพา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายณัฐพันธ์ พรมมา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงดวงพร เขาเชย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายไพโรจน์ ประมงคล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงธัญพิชชา กลินหอม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทน์  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายจิตการณ์ ประมงคล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายจีรภัทร สมานราษฎร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายเจษฎา คงประเวช

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายปณณวรรธ มานะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายพงศกร ลูกสะอาด

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายภูวฤทธิ

์

เฮงหลี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายวีรภัทร บุญเอิบ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายสัมพันธ์ อินทร์ทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายอภิรักษ์ หนูแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงกนกพร อุ่นเสน่หา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุดสงวน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์
เจริญอินทร์พรหม ๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ใจ โลมอย

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงเพ็ชร จันทรเดช
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงรวิสรา เกิดมะเริง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงรัตติยากร กลินสุด

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงลัดดา กุลฑลจินดา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงวาสนา บุญวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายอติกานต์ จานทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายอรวรรยา บุตรดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายจิรวัฒน์ เปรมปรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายชัชพล ฉัตรอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายณัฐพล มรรควิล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายภูผา นุ่นปุย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายวีรวัฒน์ ขูดแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายสุรชัย พิมพ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ สีสัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงชนมน ยงย้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงนัชชา มุขมนตรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๔ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงนันทรัตน์ สำราญจิต

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงนันทิยา อดใจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงนิติภรณ์ เฮงหลี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงพรพิมล วงศ์ประเสริฐ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สุขอุดมวัฒน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงศิริวรรณ พวงสิน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงสันท์สินี เหมรัตน์สกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงสาวิกา ประโมงกิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงอริสา สลับสี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงพรนภา บุตรงาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายธนธรณ์ พิมมาตย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายธนภัทร ตันติเสรีพัฒนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายศักดา พูลเพิม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ลีลาวรรณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

อุ่นเรือน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงชิดชนก สังสีแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงวราภรณ์ เจริญผล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กชายวรัญญ์ สมุดรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงจิดาภา พรมผล

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงชนากานต์ ยอดไธสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงพนิดา แก้วมาก

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงคุสิตา บุญทา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงสุปรียา ทัพเจริญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงสุลักษณา ใจบุญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงฮิโรโกะ ซิมาบูระ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงรัชนีกร ภูลำสัตย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงณัชชา ชุ่มบัว

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงอัมพร เรืองศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงมณีรัตน์

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงกาญจนา ภูมิโคกรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๖๐
นางสาวฐิติมน เทพรังสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๖๑

นายทินภัทร ทองกร
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๖๒

นายปฏิภาณ เฮาประโคน
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๖๓

นายพงศธร ทาคำห่อ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๖๔
นายพงษ์ภรณ์ สืบญาติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๕ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๖๕

นายอมรเทพ อุบลประเสริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๖๖

นางสาวกนกพร เชือชาติ

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๖๗
นางสาวจุฑามาส ทองรวม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๖๘

นางสาวนิติยา สุขเจริญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๖๙

นางสาวปภาวรินท์ ชำรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๗๐
นางสาวศิริประภา ศุภริท

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๗๑
นางสาวสุดารัน์ แทนทด

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๗๒

นางสาวสุธาสินี แซ่ลี

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๗๓

นางสาววรรณนิสา ทับทิมทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๗๔

นายดนุพร บุตรเพรา
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๗๕
นางสาวนฤมล แก้วคำแจ้ง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๗๖

นางสาววรรณิษา ภูมิโคกรักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๗๗

นางสาวฐิติการญจ์ ผสมทรัพย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๗๘

นางสาวปราณี กิงไทร

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๗๙
นางสาวศิรินันท์ แดงด้วง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๘๐
นางสาวเอืออังกูร

้

ชมสา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๘๑

นางสาวสุภิสรา นิยมศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายธนากรณ์ สมบูรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายธารา เกิดดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายปณิธาน ผลดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายปรีชา โสภาภาพ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กชายสิทธิพร สีสมดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายพูลสุข บุญสวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

แก้วสังข์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กชายพัลลภ สุขสะบาย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายพชรภัทร ทิมาริยกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายชัยพจน์ อภิธนพงษ์เจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายภาณุพงศ์ โสภาวาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายนันทพงษ์ วงษ์ไชยา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายทินกร ญาติครบุรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

สุภาวกูล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายตนุภัทร แซ่ตัง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายปญจวัฒน์ สีมายา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายสิทธิกร ก้อนทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายจักรพงษ์ เหลืองสิริพาณิช

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายจรัญ ศรีดิษฐ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายวุฒิชัย ชืนทรัพย์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายจิรายุ แสงย้อย

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายนภัสกร สุกใส

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายพัชรพล ขันธ์สุวรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงชลธิชา เอมสถิตย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงธัญญาพร ชาญวาทิก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงปุณยาพร แสงนวล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงมติมนต์ หอมคง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงสุพิชญา พันโท

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงอรรัมภา ได้พร้อม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงภคจิรา ปนปา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายกิตติพัทธ์ ชาวเวียง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายธนาพล รักษาศิล

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงวรรณิดา ประสานตรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์ เคนประทุม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงบุณยาพร มาสะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงธนวรรณ คำสิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงประวีณา จันทรทาสี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงภัทรมน ในจำนวน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงแสงดาว กรวิรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงอนัญญา กอบทรัพย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงธารารัตน์ สมบูรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงชลธิชา ขุนทรง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา เทียงธรรม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงสุจิตรา ไชยทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงลลิตา ศรีกะชา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงธนิษฐ์ ในกระโทก

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายศุภชัย แสงสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายพิรุณ พิมหมืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงนกเล็ก โคมเมือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงปริยนุช กันหา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงมุฑิตา พ้นภัยพาล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๓๓
นายกิตติ คุณสมบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๓๔
นางสาววิยะดา เสาร์มัน

่

๐๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๓๕
นางสาวกาญจนา ผุยสุ

๑๓/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๓๖
นางสาวสุภาวดี เจริญจิตร

๓๑/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๓๗
นางปาริชาต อ่อนน้อม

๒๒/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๓๘
นางสาวพิมวิพา ทายประโคน

๑๙/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๓๙
นางสาวรดา ทนุบำรุงศิลป

๒๙/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๔๐
นางสาววรรณวิมล ศรีคุ้ม

๐๖/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๔๑
นางศิรินทรา ศรีเพชร

๒๙/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๔๒
นางมัลลิกา พิธาธนบดี

๐๗/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๔๓
นายวรพงศ์ จิวิริยะวัฒน์

๑๒/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายธนพล อุมา

๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายภานุวัตน์ สร้างการนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงปญญาพร ขันนางรัมย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงเกษมณี ดีโพธิรัมย์

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงชฎาภรณ์ แน่นอุดร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงแพรพิไล กับบุญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงชลลดา ทองดี

๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๕๑
นายทวีศักดิ

์

เตียงประโคน
๒๗/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๕๒
นายจักรกฤษ พันหินกอง

๒๐/๔/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๕๓
นางสาวณิษากัญญ์ หอมจำรัส

๒๗/๒/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๕๔
นางสาวศศินิภา ช้างแย้ม

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๕๕
นายธีร์วรา ชิตรัฐถา

๑๘/๔/๒๕๓๕
วัดพุทธศาสตร์ พุทธศาสตร์  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๕๖
นางสาววิจิตรา ท้าวนู

๑๔/๑๐/๒๕๑๗

วัดพุทธศาสตร์ พุทธศาสตร์  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๕๗
นางเบญจา นาคทองคง

๒๖/๑๒/๒๕๑๒

วัดพุทธศาสตร์ พุทธศาสตร์  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายธีรชัย มะณี ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ สุริฉาย

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายสรกิต ศรีวิโรจน์

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ พูลน้อย

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายวรเชษฐ์ จันสมุด

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายศราวุธ หาสุข

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายธัญญวัฒน์ พัดโต

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายทรงวุฒิ รักษาพล

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงจิดาภา สุทธิบูรณ์

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงประภัสสร ทองคำ

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงธิราภรณ์ คล้ายดอน ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงสุธาสินี นพตากูล

๒๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  
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ชบ ๒๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำเสียง

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายศุภศิลป พร้อมใจ

๑๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทองคำ ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ อร่ามแจ้ง

๒๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงสุนิสา สุพร

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ คะนล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายรุ่งณฤทธิ

์

เปรืองวิชา

่

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงจันทิวากรณ์ วงศ์พิมพ์จันทร์ ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงแพรพรรณ สุวรรณเขต ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีนอบน้อม

๒๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงวรรณวิสา เหลืองอ่อน ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๘๑
นางสาวนภัสนันท์ ถมปด

๒๗/๔/๒๕๔๑
กศน.อำเภอบ่อทอง คลองมือไทร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๘๒
นางสาวดลฤดี อนุรีย์จันทร์

๒๑/๓/๒๕๔๒
กศน.อำเภอบ่อทอง คลองมือไทร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๘๓
นางสาววนิดา แผลงศร ๑/๓/๒๕๒๒ กศน.อำเภอบ่อทอง คลองมือไทร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๘๔
นางสาวนาตยา สระแก้ว

๒๑/๓/๒๕๔๑
กศน.อำเภอบ่อทอง คลองมือไทร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๘๕
นายณัฐพงศ์ สุธาอรรถ

๑๙/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๘๖
นายธีรภัทร แซ่ลี

้

๑๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๘๗
นายวรพล โชติสกุลงาม

๒๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงวรัญญา รัตติกาลธารา

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงกาญจนา สุขเกษม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๙๐
นายขวัญชัย บุญสุวรรณ์

๒๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๙๑
นางสาวนันธิดา แสนทวีสุข

๒๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๙๒
นางสาววรรณา เกตุดี

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๙๓
นางสาวนันทิดา คุณสนอง ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๙๔
นางสาวอารยา แก้วสุกใส

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๙๕
นายเมธาธัส อินทร์ปาน

๒๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๙๖
นายประวิทย์ โยธี

๑๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๙๗
นายวิภพ เหล่าผิวพรรณ

๒๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๙๘
นายนรภัทร ดีสวัสดิ

์

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายอธิวัฒน์ ภาคภูมิ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๐๐
นางสาวพรวนัช สว่างภพ

๓๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายวรพล อ่อนทา ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายสิรวิชญ์ สุขเกษม

๑๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายชวิน เหลือล้น

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายอนุชา เจือจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์เทียนทอง ๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงวรรษมล พลเยียม

่

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ บุญภา

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน เหลาจำเริญ

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญเพ็ง

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงบุษบา พลขันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลาจำเริญ

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กชายรพีวิทย์ ระวังดี
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ พลเภา

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงชัญญานุช เหลาจำเริญ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายกรกฎ บุญคุ้ม ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงเปรมวดี ลิมตระกูล

้

๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองนาม ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงชมพู่ นิจไธสง ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขศรี
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายกมล สอนวงษ์

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงนฤมล กองแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายพิษณุ นุ่นจุ้ย ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงชญาดา เรืองอร่าม

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภาสนิท
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

เฉลิมลาภ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายกฤษดา จันทร์หอม
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์ดา ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงธนธรณ์ แซ่ลิม

้

๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ใสสว่าง
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงมาริสา ทรัพย์เทียนทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายนิพน พุ่มลา

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงวีระนันท์ อัครเศวตพงษ์
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายเรืองศักดิ

์

โศภิตประสานฐากูร
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายธนากร บ่อทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงนันทิดา ดีสวัสดิ

์

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายธิติสรณ์ ผงจันทึก ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายพิสิษฐ์ แสงแท้
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กชายอนุสรณ์ ชมภู ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงนรมน ดีสวัสดิ

์

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายพีรธัช ดีสวัสดิ

์

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงสิริวิมล กมล
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายวรรณไชย คำเนตร

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายพัควัฒน์ ชูชัยยะ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทรงกลด
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กชายกิตติสัณห์ กมลวีระเวทย์
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงเจนจิรา พุ่มลา

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงสุจิรา กองแก้ว
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กชายพงษ์ธร เสมศรี
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับร้าง ทับเจริญ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๔๙

นางสาวธันยาภรณ์ กุลวานิช

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายณัฐกิตต์ จิวน้อย

๋

๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ สันทาลุนัย
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กชายมนัส จันทอง ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กชายสิทธิเดช เขมาวุฆฒ์
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงเบญญภา นิลชำนาญ

๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงจิรภิญญา แซ่จึง
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์พินิจ
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงฐานนันท์ ดวงจรัส
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงธิดาภรณ์ พูลทวี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงสุนิสา ปูผ้า ๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงจารุนันท์ วราหะสุนทร

๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงพรพรรณ เกตุแก้ว
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิงยะเมือง ๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงพัชรี จันเชย

่

๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงวรัญญา แน่นหนา
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี มานะ ๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงปาริชาติ ช่องกลาง ๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงบุษยมาศ ละผิว
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงวีรดา ศรีเชียงขวาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงวิชญาดา มะลิทอง
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ แซ่ปง ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงภทรพรรณ คำเหลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ตรียะอรุณศิริ
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงวาสิตา เค้าวงษ์ ๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายอภิวัฒน์ คุณระ

๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายพงศกร ศักดิเสรีกุล

์

๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายวราวุฒิ โจ้กระโทก
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายอนุสิทธิ

์

แซ่เอียบ
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายไกรลาศ ไตรพิพัฒน์
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายอนันต์ นิยม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ บุญทา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงพฤกษา ทองสนิท ๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงปวรรัตน์ การทวี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายรามิล โพศรีทอง ๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายนพพร โหมดเทศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายวิทยานนท์ ใจงาม

๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายอรรถชัย สายทอง
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงยุพเรศ เจริญสุข
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายปรมินทร์ สุทธิรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงอนินทิตา จันทนา

๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายทรงพล วิชัย

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงระพีพร โพธิเล็ก

์

๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงวิลาสินี ชัยวัสดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายภูริพัฒร์ จันทวงษ์โส

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สีทุมมา ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายธรรมสถิตย์ ธรรมเนียม
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงณัฐมน สุขเลิศ
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เข็มเพ็ชร์

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงยุวดี พยุงวงศ์
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงอารยา ลีสกุล

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงพฤทธิพร เรียนศิลป

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงอรทิพา เข็มกลาง

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงบงกชธร ถินทวี

่

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงลัญจกร นพตระกูล ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงกฤติมา สินวิเชียรวิรัตน์

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่ลี

้

๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงฐิดารัตน ล้วนไพรินทร์

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงเกตุสิรีนาถ สิงห์แก้ว

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงอภิชญา บุราคร

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงสุกันยา จันทา

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายปานเทพ สมบัติเมธากุลย์

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กชายณัฐภัทร อังคะนาวิน
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายพชรพล จันทร์นคร

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กหญิงสุภาพร เชียงจง
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กชายปฏิภาณ แซ่ตัง

๊

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กหญิงอาทิตยา โพธิคลี

์ ่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงกุลธิดา เจริญบุญนะ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ยศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงกัลญารัตน์ ประเสริฐ
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กหญิงภัทรภร โรจน์พวง
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายนำชัย ใจสายแวว

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายอติรุจ สมสะอาด
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กหญิงสิรีธร ชะลูด ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กหญิงลภัสรดา สายบุตร
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงกัลยาณี เขียวหวาน

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงฐิติชญาณ์ คำเสียงฐิติพร ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงพัชรพิมล คูหาวัลย์
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงสุกฤตา กิจเกือ

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กมล ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงภัคนันท์ สุขแสวง ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงนิตยา ภาระจ่า

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายนวัตกรณ์ บุญเรือง
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายกันธร ทนง

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปรีดา ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงนันทิยา ศักดิศรีอุดม

์

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงธันยพร สีดาสัมมา ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายกษิดิเดช

์

ธรณีทอง
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๓๗ เด็กหญิงจรรยามณฑน์
นุ่มละมัย

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงภัทรพรรณ ใช้เฮง

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงปนัสยา พงษ์บุญ
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงมณฑา รักษาผล

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงธนพร ลือโลก
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายเจษฎา ดางาม
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายชยาศิล ขุนเทียงธรรม

่

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายอฐิวิชญ์ ขจรรัตนานนท์

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๓ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายศุภสิน แก้วพิมพ์
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายปองพล แซ่โค้ง ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายศราวุฒิ วิสิทธิกาศ

์

๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มังกรกฤตย์
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายเจษฎา วิจิตรศักดิ

์

๒๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายนิติพล พาสร้อย

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายเอกรินทร์ อังคะนาวิน

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ งอกขาว ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายวิชิต วิชุมา ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีงามขำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงอุไรลักษณ์ เหง้าละคร

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายโชคทวี มูลตรีประถม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๕๗

นางสาวอ้อมใจ สุทธิวารี
๑๗/๗/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๕๘

นางสาวชมพูนุช บุญชู
๑๗/๓/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๕๙
นางสาววัชรีพร สุวรรณธาดา

๒๗/๕/๒๕๒๖
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๖๐
นายวิษณุ รู้บุญ

๒๓/๑/๒๕๒๖
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

บ่อทองราษฎร์บำรุง
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๖๑

นายชัชนะ เฮงสกุล ๓/๔/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๖๒

นางสาวปรัดดา ขารพิษ
๒๑/๗/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
บ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๖๓
นายธีรภัทร พัฒนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๖๔

นายอนุภาพ ขุมเพ็ชร
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กชายชัยนันท์ ภาระเวช
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายพีรวัฒน์ ธรรมโร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๖๗
นายศักย์ศรณ์ อินทร์วงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๖๘

นายพงศพัฒน์ โชติพ่วง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายธนกร ทะเม้า
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายนฤนาท นาคทับ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายพัชรพล พิมพ์ศิริ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายธนพล ศรีอุบล
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงลักษมณ บุญประสาน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กหญิงนำทิพย์ อินทลักษณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงนิษฐเนตร เดชรักษา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กชายกรกฏ เตียวหุน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กหญิงญาดา พุทธดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๗๘

เด็กชายชญานิน ปานทนนท์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายนราธิป วงศ์อินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๔ / ๒๒๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายยศกร แซ่เฮ้ง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายปวริศร พลมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายวราวุธ มากหุ่น

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ เห็มพา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายพีระพล มะตูม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายธนพล เร้าธนชลกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายสิทธิชัย นาคน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายวรธน บุญเพ็ง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงคีม เมีย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงขวัญมนัส แซ่ล้อ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายศราวุฒิ กล้าจริง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงธัญรดา หล่าลาภ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายอภิชาติ การะเกตุ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงกุลธิดา ขอบเขต
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงลลิตา บุญหาราช

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงศวิตา ริมงาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ พูลเกิด
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายพรหมมินทร์ ศรีน้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายกฤษณ์ดนัย สุภาวหา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงอุมาพร คงเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายธรรมนูญ มากหุ่น

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี อินทร์วงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายกฤษดา สุขแดง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงณัฐชิฌา ศรีบุญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายกันตพล เสือชม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายเตชินท์ เงินดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ บัลลัง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

เขาซก  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๐๗
นางสาวกาญจนา ชูเกลียง

้

๐๔/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๐๘
นางสาวสุดารัตน์ บุดดาวงค์

๐๓/๐๗/๒๕๓๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๐๙
นายชัชนนท์ ปทมะแสง

๑๕/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๑๐
นายพชร สว่างภพ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายพิภพ โมราขาว
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายพงศธร เกิดทรัพย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๑๓

นายวิศรุต คณะพิจราณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๑๔
นายวศิน เพ็งเพ็ชร

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๕ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๑๕

นายรอน แจ๊ะเอียง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กชายมงคล ไกรนอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายชนุตม์ สีแก้วบริบูรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๑๘

นางสาววีรยา อินทร์เทศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายวรรณวิทิต บุญเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงมนัญญา วงเวียน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงสุจิตรา เจริญใจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงเมธิกา กระแสเทศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กชายวิจิตร ดวงดารา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กชายคทาวุธ เลิศคุณาณุกูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายจิณณพัฒน์ อินมา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงสาวิตรี ดัดถุยาวัช
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงรัศมี สียาจักร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กชายจิรเมธ แสงมาลา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ ย้อมปญญา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

เลาทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงภาวดี อินศวร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงปยนุช เกรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงกัญธิญา ครุฑจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กชายณัฐพล ทิมทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์จันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กชายนันทพงศ์ ดีชืน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา วงเวียน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายกฤษณะ ขุนเณร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงสุจารี ประสิทธิวัฒน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายภูรินทร์ สืบสุวรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงณํฐณิชา ชุมพล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงพัชรีพร ลิยงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงอธิตา วรรณกิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงจีรยา เกียงรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงสุภาพร ทัพมงคล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงวรรณิดา คุ้มศรีษะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กชายธันวา ลาวัลย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กชายธนกานต์ กำเนิดสิงห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงชลนิชา โฉมยงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงวรรณภา สีเปย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงนฤมล ถาวร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงภัทรนันท์ เกตุจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงพัชราภา แสงจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

คลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๕๔

นางปราณีต มารคทรัพย์
๓๑/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๕๕

นางสาวสุธิดา ปรางจโรจน์
๐๙/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๕๖
นายวรวิทย์ อินทร์คำ

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายสหรัฐ สอนเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงกรรณิกา ชืนอารมย์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายพิทักษ์ บือทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายมงคล บุญลือพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กหญิงกุลกันยา หาญทะเล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายสหรัฐ หาระพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ เฉลิมลาภ  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๖๓

นายสุภนัย จันทร
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน โพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๖๔
นายธีรเจต สินสะโน

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน โพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายจักรินทร์ ศรีสุรักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน โพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายอภิชาติ จันทร์มี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน โพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำสัตย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน โพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงทานตะวัน ศรีเพชร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน โพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายธนกฤต เดชโชติอุดม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน โพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายศิรชัช วิเศษชาติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน โพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ขาว
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน โพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๗๒
นางสาวตติยา แก้วเล็ก

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๗๓

นายมานะ จันทรา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายธนัท คำหงษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กหญิงนันนิชา จันทร์เจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงสุพัตตรา มังคัง

่ ่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงรุจิรัตน์ จินตริน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงวิภากร วงษ์แก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายธีระพัฒน์ แสวงดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญไพโรจน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงพัชราวดี ชาวะลัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงลดาวัณย์ แสงงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงวรรธนภร สวัสดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงนวลหงษ์ มงคลศิลป

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๗ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงฐิติมา โพมาศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายพรรษกร แก้วมะพาน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงนาตยา ท้าวนอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กชายพันธเกียรติ ละออเอียม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กชายรัตนโชติ มะลิทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายปฏิภาณ ไชยศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ แซ่ลี

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กชายธนกร สิทธิชัยทวีกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงจันทิมา อินคา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กชายสุวพัชร จินตริน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายพิเชษฐ์ หมืนหาญ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายสิทธิพล บุญเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายแสง ลุงอึม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๙๘

นางสาวทัศนาวลัย อินทร์ยา
๐๓/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๓๙๙
นายธนากร ภูผาผิว

๑๔/๐๓/๒๕๓๔
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๐๐
นางสาวสุทธิดา ตองติดรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๐๑
นางสาวพรทิพย์ ดุนกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๐๒
นางสาวอานารายา สมบูรณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๐๓
นายปริวัฒน์ โกยทรัยพ์มา

๒๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๐๔
นายธนกฤต พรมรักษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๐๕
นายธีรพล ผิวชา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๐๖
นางสาววณิชา อ่อนนอก

๒๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๐๗
นายวันชนะ อินตา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๐๘
นางสาวปรีชญา อนันเต่า

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๐๙
นายวิศรุต สงวนรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๑๐
นางสาวณัชชา หาญนัทธี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๑๑
นางสาวณัฐกานต์ เงินจาง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงศศิภา วินิจผล
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กชายสมบูรณ์ ไพรวัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงจิราพร สุขา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงอัญชลี บุญปก

๑๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ ทรัพย์เทียนทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายศตวรรษ บัวกด
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงกัญญานัฐ มีชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายมินท์ธาดา จันทร์อ่อน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  
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ชบ ๒๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงจิราพร พันธ์แก่น

๑๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงอรไพลิน โย๋ย้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายธิตินัน ดอนพนัส

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงอัมพร แก่นไม้หอม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงชาลิดา จิวทองหลาง

๋

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงกมลนิตย์ กรองทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงปณิดา รินฟอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กชายศิริโชติ กองทองนอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๒๘

นางสาวอาลา จันตรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กชายวินัย ชนะพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

แร่ทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงญาธิดา เบ้าพิลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กชายกิตติ แสนคูณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงทิพปภา ประภากูล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงชนาภรณ์ พรหมจารีย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงธันยพร ดอนพนัส
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ ลิมรุ่งทวีทรัพย์

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ มงคลศิลป
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายชญานนท์ เดชาธรรมกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงดารุณี ผิวโพธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงอริศรา วัฒนศิริ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงสุวนันท์ โชประเสริฐ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงสุภาวดี ชาวดอนคูณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงรวิวรรณ หวังผล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงสโรชา โคกสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงธนัชพร ศุภวชิรานนท์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงฐิติยา ชนานันท์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กชายอดิสรณ์ เหมศาสตร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงกัญชรส เหลาผา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงพรนพัส แซ่ตัน

๊

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงจิตตา กลินเนียม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ นาคู
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงกฤตพร อินจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เปรมประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงญาณิศา ศรศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงพรนภา มาสกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กชายธีรภัทร พลายสกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายอานนท์ อานุภาพ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กชายจิณณวัตร จิตรสาคร
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กหญิงอารียา ครุฑอิม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงโสภิดา กลินหอม

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ ครุฑอิม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กหญิงวราพร อยู่ศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงวิจิตรา ขาวสะอาด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายดนุพล อินแฝง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายถิรวุฒิ ศรีเจริญพร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ศิริธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๖๖

นายมงคล ใหม่จันดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ้านบึง กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๖๗

นางสาวศิริเพ็ญ ถีถาวร
๒๑/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอบ้านบึง กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๖๘

นางสาวดาราวดี ใจพรหม
๒๑/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอบ้านบึง กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๖๙
นางสาวจีราภรณ์ ดาสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ้านบึง กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๗๐
นางสาวธัญญา ทวิวัฒน์

๑๗/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ้านบึง กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๗๑

นายศิรากร มูลอาจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านบึง กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๗๒

นางสาวสุธีรา เกษตรรุ่งทรัพย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ้านบึง กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๗๓
นายธนพล ทวีนิรันดร์

๐๙/๐๙/๒๕๑๘

กศน.อำเภอบ้านบึง กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๗๔

นายพงษ์ทวี เตียนขุนทด
๒๑/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอบ้านบึง กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๗๕

นางสาวสิริยากร ณรงค์ชัยรังสี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๗๖

นางสาวแพรไหม แตงร่ม
๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๗๗
นางสาวปานใจ บุญญประภา

๒๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๗๘

นางสาวชญานิน มณีฉาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๗๙

นางสาววรรณวนัช ศรีนาคา
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๘๐
นางสาวศุภิสชา มะลิวัลย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๘๑
นายปภินวิช ธนทัตนันท์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๘๒

นางสาวณัฐธิดา สมหวัง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๘๓

นางสาวรัตนกร ศิริวงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๘๔

นางสาวศรัญญา นีรนาทสมบัติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๘๕
นายโภคทรัพย์ ผาสุกสกุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๘๖

นางสาวพิชญากร เทพเลือน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๘๗

นางสาวกัญญาณัฐ มุกดาหาร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๘๘

นายศิรพล ต่อกิจการเจริญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๘๙
นางสาวธีรดา

บุญญามงคลรัตน์
๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๙๐
นายธีรภัทร์ เพียรประสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๙๑

นางสาวอมรพนิตา โพธิไพฑูรย์

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๙๒
นางสาวฉัตรนรี ชำปฏิ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๙๓

นางสาวธนวรรณ เกตรา
๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๙๔

นางสาวธีตามาส ปรักมาศ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๙๕

นายโชติวิทย์ เทียมรุ่งเรืองวุฒิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๙๖
นายสรรพวัติ ทองใบ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๙๗

นางสาวกรวีร์ เจริญพงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๙๘

นางสาวพัชนี ศรีพิศุทธิตระกูล

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๔๙๙

นางสาวศุภลักษ์ เศรษฐสิโรตม์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๐๐
นางสาวปาณิสรา นิลชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๐๑
นางสาวนนทชา คำพานิช

๐๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๐๒
นางสาวกุลนันท์ พรามกลาง

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๐๓
นางสาวไพลิน ศรีประทุม

๐๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๐๔
นางสาววรวลัญช์ พึงพา

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๐๕
นายชาคริต ยศสอน

๒๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๐๖
นางสาวพณิชพร ธัญญวศิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงอิสรีย์ บุญเกือเกียรติ

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๐๘
นางสาวอรชนก นาวี

๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๐๙
นางสาวสิรินทร์ยา อ่อนอก

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๑๐
นางสาวจิรวดี เจริญวัฒนื

๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กุณฑีธาร  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๑๑

นางบุญยาชนก จันทร์เพ็ง
๒๑/๓/๒๔๙๖

กศน.อำเภอบ้านบึง บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๑๒
นางสมพิศ ปริญญารัตน์

๑๖/๒/๒๕๐๖
กศน.อำเภอบ้านบึง บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๑๓

นางสาวธัญญธร โชคภัทรภีร์
๑๖/๙/๒๕๑๗

กศน.อำเภอบ้านบึง บึงบวรสถิตย์  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงวลีรัตน์ ศิรินภาทรัพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงรัตนา ไตรมงคลวิวัฒน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงกิตติมา เหลืองอ่อน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กชายศิรณัฏฐ์ เจริญศิริตะกูล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงณัฐิดา หัสดง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กชายวีรชัย ถนอมญาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายทัศพล พิริยะบรรหาร

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ราชอินตา
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ คุณปญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีจันทร์ ๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงชฎาพร สามารถ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูธร
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายณัฐพนธ์ ตระกูลอุปถัมภ์
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายนิรัตน์ แสงย้อย ๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงธิดาพร พิลา ๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงนภาภรณ์ แซ่ชือ

้

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงชลธิชา รักษาศิล ๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงชลธิฌา สีเห็มทอง

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงจันจิรา เข็มเพชร์
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายชลนที เล็กคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กหญิงประไพพร ปุนจุบัน ๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงวรินธร จันทร์อินทร์

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ พิมพ์เกษร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขจันทร์ ๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงวทันยา ทองศรี
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ถนอมญาติ

๒๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงชนิสา ดีทัว

่

๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีบัวสด
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงธนัญญา
ธนกิจเจริญโสภณ ๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงชนิสา หงษ์ทอง

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กชายธนพล แช่มช้อย
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กชายอนุชา สะบุตรดี ๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เขจรลัย
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงวีรยา แดงสะอาด

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงปนอัปสร สุนา
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงช่อผกา บัวจิม ๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงดารุณี บุญเกิด

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายธนบดินทร์ แก้วมหา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงพิมลกานต์ วงศ์สมบัติ ๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา มะลิต้น

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายจิรภัทร ปญญาประสิทธิ

์

๑๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงจิราวรรณ เถาวันดี

๑๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงพรรณ์พิษา นามคำ ๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงนาถยา อุไรพันธุ์
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงพรพรรณ คำชมพู
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงพรชนก วันพุธ ๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายศักดิดา

์

ดวงดารา
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กชายวงศธร แก้วดี ๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงวริศรา สมร

๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงเขมอัปสร แก้วคันโท ๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงปฎิมาพร ช้างด้วง ๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กชายธีระ จงรักษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายพิสิฐ สมนึก ๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายสุรสีห์ จันทเมธี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กชายทักษิณ ปดตาลาภา
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงอิศรา เหลืองอ่อน ๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงปยธิดา ชัยดา

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายบวรวิชญ์ กนกแก้ว
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองสัตย์ ๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมอินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายอนันต์ อินทวี ๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงอภิสรา ลายใน
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กหญิงภัทราพร บุริทัศน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์ขอนแก่น
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายสนธยา แสงอรุณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กหญิงกัลยาณี ลมลอย
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายพรเทพ เจริญยิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงตรีรัตน์ แซ่ซือ

้

๑๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงสุภัทรา ล้อมพิจิตร

๑๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงกรรณิกา นวนใส
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงวิไลพร วิไลเลิศ
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กหญิงปณฑิตา รัตนะ
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงอินฑุอร ขันคำ ๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กหญิงพัชราวดี เกษคำ ๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

ปายุบบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กหญิงดลใจ แซ่หมี

่

๒๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กหญิงพนิดา มงคลช่วง
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงพรรณภัทสร วรวุฒิเกรียงไกร

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายจารุวิทย์ บุญแต่ง ๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายนนทวัฒน์ ฉัตรทอง ๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายวศิน ลิมเจริญ

้

๒๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๓ / ๒๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายภราดร ยาสุขศรี ๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ ภู่สุวรรณ
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายพิพัฒนะ ดวงสมร

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงนิรชา สุวรรณกิจ
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงอมรพันธ์ นันทะ
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายธีระพล ขันตี

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายทีปกร โตเดช

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มะปรางค์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

เมืองมูล
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงเกณิกา เอียมผ่อง

่

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายเซเว่น งามนิล

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงชนิดา ใจมา

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงวิภาวดี ภูเงิน ๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

มาบไผ่  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายสุริยกมล

ลิมปสภาพกสิผล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงโชติกา แนบพลกรัง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงโชติกา สงวนสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงญฎา สิงห์เขตต์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงฐิติพัชร กระษาปณ์การ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงณัฐปภาวี ประมวลสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงปานชนก โฉมเฉลา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงเปรมยุตา วีรทัตประภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงรินรดา ศักดาเพชรศิริ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงสรัลนันท์ พลคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พุฒศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงอนัญญา อายุเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายกฤติเดช สุขพราย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายกฤติพงษ์ ทองนพคุณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กชายกิตติธัช สุรัตนชัยบุญเลิศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายชุตม์ วรรณบุตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายชิษณุ เขียวเมือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายณดณ บุญบุตตะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กชายณัฏฐ์คเณศ ทีปกาปรวัฒน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายทรงธรรม ถนอมพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กชายธนภัทร สีใส
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายบุญพัฒน์ ดีเดิม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๔ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายสรวิชญ์ แตงแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงจิรัชยา ตังนามประเสริฐ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงชญานิษฐ์ โอทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงนรนรร กุลจิตติพิพัฒน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงนันท์นภัส พรมเฮียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ดำรงค์พิวัฒน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงสาวิตรี สุนทรวิวัฒน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงสุธีกานต์ ปอกะเจา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงสุพิชญา ธีรกันทรากร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กหญิงอจลญา แสงกล้า
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๔๐ เด็กหญิงอาทิตย์ตะวัน
พรมพา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายธนภัทร ศิริพัฒน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พรหมพุทธา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๔๓

นางสาวพิมพิชชา อินทร์สุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๔๔
นางสาววรกานต์ เขียนสุภาพ

๐๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๔๕

นายรัชทฤต หรบรรพ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๔๖

นางสาวนันท์นภัส วิกรัยพัฒน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส
 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๔๗

นางสาววรัญญา ชรากามุด
๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายกษิดิศ โล่เสถียรกิจ

๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กชายกันตินันท์ หูตะจูฑะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายณัฐภัทร เตชะทวีกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๕๑

เด็กชายธนดล จิตไพบูลย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายธิติภัทร ฤทธิกุลสิทธิชัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กชายพสธร โฉมอินทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กชายรณกร มณีแสง
๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายศุภวิชญ์ มหาดไทย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายสุภรินทร์ นำศรีเจริญสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงชลธิชา สิทธินันท์เจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงณัฐชยา จันที
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงณัฐติญา บุญรอด

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงธีรกานต์ กีรติปกรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงนาฏรพี เพิมพูน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๖๓

เด็กหญิงเบญจมาศ โตอุตชนม์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงปริณดา สินเธาว์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๕ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กหญิงภัทรมน ภัทรกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงสมิตานัน ศรีภา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายกันตพิสิฐ ลิมศุภพุฒิกุล

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กชายกันตภณ วงศ์กัลยา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กชายเจริญจิตต์ เจริญผล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายธีระพัทธ์ กิตติสารพงษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายพงศธร สุขเจริญเวช

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายพาทิศ เตชะทวีกุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ นาจักร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๗๔

เด็กชายสมัชญ์ วัฒนไกวัลวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงกุลธิดา พนมสมบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กหญิงจิรพัชร ไชยเจริญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๗๘

เด็กหญิงปณฑิตา ศรีสง่าชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงปานิชยาณ์ ตันพานนิชกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงพจมาลย์ มูลจินดา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา โกศายานนท์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๘๒

เด็กหญิงแพรวา วิเชียรประไพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงภรัณฑิตา ศิริภักดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กชายกฤตภาส สาครตระกูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายกัณติพงศ์ ศรีประเสริฐ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

นาคสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายปกาสิต แสงวิรัตน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายภูมิบดี ประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายภูริพัฒน์ สายสีดา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายโภคิน ดีศรีสุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายวสวัตติ

์

เอียมนิรันดร์

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

หนองเขิน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๙๒

นางสาวมนัสนันท์ แซ่ลิม

้

๓๐/๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์)

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๙๓

นางเสริมศรี ตันติราพันธ์
๑๑/๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์)

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๙๔

นางกฤตินี พนมมรรค ๖/๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์)

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๙๕
นายสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ ๙/๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์)

หนองไผ่แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงชมพูนุช แสงสว่าง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงณัฏฐิกา วงษ์มณี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงศราวณี มงคลศิลป
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายกุมภา เปาแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๖ / ๒๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายทินภัทร ประเสริฐโส

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายธนภูมิ จันทร์น้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายพชรพล ศรีมะนาว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายวรรธนะ คำมะนาค

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงชลิตา ใจเย็น

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๐๕ เด็กหญิงแพรวพรรณวดี
นากถาวรสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงชนาภา หนองข่า

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ไหลรินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงวรรณี -

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายธนทัต แสนศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เจริญรัตน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงมณฑิตา แซ่ลิม

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๑๒

เด็กหญิงภทรภร สิงห์งอย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๑๓

เด็กหญิงภูรัตน์ รามาเด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายวิทูร แซ่จึง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงศรัยฉัตร หงษ์เกตุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๑๖

เด็กชายอนุวัฒน์ น้อยเหลียม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๑๗

เด็กชายเจษฎา ปนคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงนัชชา ชูวิเชียร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กชายสุพจน์ สุขนิล
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงสุฑารัตน์ จุมจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๒๑

เด็กหญิงจารุณี พูลศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงกมลชนก พูลศรีงาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงนุชจรีย์ ลุงพนธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ผ่องใส
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๒๕

เด็กชายธนพล ต้นมงคล
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายธนภัทร พูลขำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กชายณัฐพล จันทร์เจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กหญิงวรัญญา อวนพล
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๒๙

เด็กชายพฤฒิชัย คุณประเสริฐ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงจิดาภา คำเสย

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ไทยแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กชายสุนทร ศรีคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๓๓

เด็กหญิงวรีวรรณ ทองแท่งใหญ่
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ ยุติธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๗ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กชายวรวิช จันทร์น้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เพชรแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายสหภาพ แซ่ตัง

๊

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กชายธนกฤต วงษ์มณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กชายปริญญา อภินันทวีกูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายนวพนธ์ พานทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงธัญศิริ ชมถิน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กหญิงฟอง ขาวสะอาด
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๔๓

เด็กชายจิรโชติ -
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๔๔

เด็กชายธนา ธีขาว
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงพรรณิดา เจริญเนตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กชายชนะโชค ลันแหยม

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กหญิงสุกานดา โยโพธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ปญญาปรุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน อ่างเวียน  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงกัลยา นุ่มมีศรี

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงกุลณัฐ ก้านศรี ๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงคฑามาศ ศิริเสาร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๕๒

เด็กชายจักรี มุขมิ ๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายเจษฎา ปอมพาเดช ๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายณัฐชนน เจริญ
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กหญิงธนภรณ์ พิมพ์เกษร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๕๖

เด็กหญิงนวพร คุรินทร์ ๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงน้อย เผ่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ซือสัตย์

่

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๕๙

เด็กหญิงนิรันต์รัตน์ อธิลาภ
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงนิสารัตน์ แก้วปอก

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงนีรนุช ศรีคำพร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กชายปกรณ์ คงใหม่ ๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๖๓

นางสาวปฐมพร ปะสิระเตสังข์
๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๖๔ เด็กหญิงปราการณ์ฝน
นาคปน

๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ สุขแผ่นทอง ๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงพุธิตา หามาฤทธิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายภัทรดนัย คนขำ ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๖๘

เด็กหญิงภัทรลภา เพ็ชรใส

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงมัทนาพร แก้วอุดร ๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๘ / ๒๒๙

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายวัชรพล ล่ามละคร

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงวสุนันท์ พันธ์จำรูญ ๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงวิมลสิริ จินดาศรี ๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กชายสามพล สาครนาวิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงสายธาร กลินหอม

่

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กหญิงสุรีย์รัตนา คล้ายแจ้ง
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงอัญชลี ภูเดช

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงอาทิตยา ภูดวงจิตร
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงอารยา วรกิจ
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงอำวรา เชิญผึง

้

๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงสุนันฑา มีทอง

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงมติกา ศรีเกษตร์ ๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงธมลวรรณ เชือเงิน

้

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๘๓

เด็กชายกันต์นริศย์ ธันยศิริเดช
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงกรวีร์ สมพรเสิด

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงจันทร์รัตน์ ตามสายสุด ๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กหญิงชลธิชา ถุนพุฒดม
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๘๗

เด็กชายชาญฉลาด กุลบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายณัฐชัย ลำสัน

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กหญิงเตชิตา ศอกจะบก
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงธัญชนก เต็มตาวงค์

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๙๑

เด็กชายนิวัฒน์ ชวนเชย ๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายบัญญพนต์ ไชยดาว

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายปรียะวัฒน์ ธูปเรือง ๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงปารวี สิทธินาวิน
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงพรรณนารา บังศรี

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงพัชริดา มันวงค์

่

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ใจ ปฐพี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๙๘

เด็กชายภัทรพล กุลพิมาย ๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๗๙๙

เด็กหญิงภัสราวดี เอียมแสง

่

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงวันเพ็ญ คงสัตรา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายยศกร แก้วทองนาค

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงสุธาวี ดำริห์

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงสุภัสสร หวานเสนาะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงสุภาวดี เทพรัศมี

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงสุรัสวดี สีบุรินทร์

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงสุวรรณา กาศเจริญ

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงอารยา ศิลปกิจ

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงอักษราภัค ชืนชม

่

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายเอกรินทร์ พิมพ์เถือน

่

๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายเอกอนันต์ เต็มตาวงษ์

๓๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงสุมนฑา มีทอง

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กหญิงเมธิรา ทองแก้ว ๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กหญิงณัฎฐชา สังวาลทิพย์
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ พุดจีบ
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายกฤตพจน์ ฉิมวิลัย

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๑๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ ทองกระทุ่ม
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กชายจิรโรจน์ บำรุงชีพ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๑๘

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ภูศรีโสม
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงเชาวนา แสงทอง

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายฐปนกูล บุญยัง

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กชายณัฐชนน ไชยคา
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ พูลชาติ
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

นิตยผล ๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

คำมูลลคร
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

พูลวงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๒๖

เด็กชายนพเก้า พลนิกร
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายนภดล จันทะภา

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กหญิงนภาพร ทิพประพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงนิภาวรรณ พิณสาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายพุฒิเมธ อินจ้อย

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงโยษิตา ชะใบรัมย์

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ จุลมุสิ
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กชายวีระพล เอียมโสด

่

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กชายวีรศักดิ

์

ทองดอนใหม่ ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ แก้วยาสี

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ มุงคุณคำชาว
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กหญิงศศิภัสสร ขันแข็ง
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กชายสุรราชย์ คอบตะขบ ๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายสุทธิเขตฐ์ ยังประเสริฐ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงอภิชญา แสวงผล

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ ผลจันทร์ ๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงเมธาวี ทองแก้ว ๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายวันชัย สุขพลำ
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กชายนันทพงศ์ วงค์นคร
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กหญิงกรวรรณ ณ รังษี
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายโกมินทร์ เอียมสะอาด

่

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กหญิงขวัญนภา เทียมเมือง ๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายจักรภพ ค้อนดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ คำเรือน ๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวบรรเทา

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงชลธิชา ทองมาก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีรักษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงดาวเรือง ซุ่นไล้
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายธีระพงศ์ ภู่จารุณาสกุลชัย ๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงปยะภรณ์ พรมมา ๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงพิชายา ภานุสี
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๕๗

เด็กหญิงภัคชิมา เก็จรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายภัทรวัต สิงห์สี ๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กชายมนสิทธิ

์

คำขีนาค

่

๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงรจณา ใจประเสริฐ

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงรุจิลาภา นครไทย
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ เล็กคง ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กชายศิรายุทธ เรืองคำ
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กชายศิวกร อุตรี
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กชายสิริชัย เสร็จกิจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงโสภาพรรณ โอดสันเทียะ

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายเหมภาส บังเมฆ
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กชายอนุสรณ์ ทุ่งตากแดด
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กชายเอกพล วงษ์มัน

่

๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงทาริกา ทับทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กหญิงกฤตญา ไชยโภคา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายจิรโชติ แย้มโพธิกลาง

์

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงสุชาวดี ใจจริงดี ๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงวรากร มากุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กหญิงกรกนก สีหา
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กหญิงเกวลิน เชิงเขา ๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายจีรวัฒน์ พรหมสถิต ๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงชลธิชา งอกคำ
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงชลลดา จำปาทอง ๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายฌาณิศ ฮนทุมมา

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนะ ๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กชายนราธิป รูปงามสม ๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงนำฝน วิเวกกิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงปาลิตา บุญชัน

้

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงพัชราพร คำภะวา ๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กชายพัฒนพงษ์ แซ่ลี

้

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ จันทร์เกษม ๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กชายวิษณุ เอียมทุ่ง

่

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กชายศราวุฒิ นาแก้ว

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายสิริบุณย์ กลันสอน

่

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงสุทธิดา พรหมเนตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายสุธิรักษ์ บุญน้อย
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงสุภิญา วงษ์การณ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กชายเสกสรร ศรีภูมิชน
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กชายไหมไทย ชาแสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๙๖

เด็กชายอิทธิชัย ธัญญกิจ ๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ หุยทอน

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงมินตรา เกตุหอม
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงนภาลัย กองจันทร์
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงพลอยชมพู คำโสภา ๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงเกวลี เชิงเขา ๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายณภัทร ค้ากระบือ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายทักษ์ดนัย ขานหมัก

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายเทพพิทักษ์ ยำใหญ่

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายเทอดศักดิ

์

รักษาพล
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงนพรัตน์ มันทอง

่

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงปุณยาพร พันลำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงปญชลีย์ เมธีจรัสวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายพงษ์ศธร โกสุโพธิ

์

๒๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายพลชา สีดำตา ๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กหญิงพัชราภา รัตนรินทร์
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายพันธการ แย้มสุข ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงเพชรมณี ประหลาดเนตร
๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงรังสิมา พรหมมะดัน
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สารภาพ ๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายวัลลภ กลินปาน

่

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กชายไวยวิทย์ จวังคโส
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กชายศักรินทร์ กลางพนม
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๑๙

เด็กชายศุภชัย จันทร์ฉาย
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายศุมาฆะ ขันคำ ๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงสุจิตรา รำเพย ๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายสืบศักดิ

์

มาตรวิเศษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๒๓

เด็กชายศตายุ ข่ายเพชร
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายประวิทย์ มุตุมาจันทร์

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายทินภัทร โนอ๊วบ ๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายภาสกร ไชยเพชร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๒๗

เด็กหญิงกนกพร วงษ์สุข
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงกัญชลิกา ปวงประชัง ๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กชายกิตติธัช สันติวรรักษ์
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงเกวลิน ดวงประทีป ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงขนิษฐา นิลอร่าม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กชายจักรินทร์ ศรีอินทร์

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กชายฉัตรชัย ศรีคำ
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๓๔

เด็กชายชัชพงษ์ นำเงินสกุลนี
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๓๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เย็นศรี
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงชนิตา เปรมเจริญ

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ดังใหม่
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๓๘

เด็กหญิงณัฐฐา วงศ์พินิจ
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๓๙

เด็กหญิงณัฐฐาน์ สหวัฒนาอนันต์ ๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงทักษ์นันท์ อ้นปอม

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กหญิงชนิกานต์ สร้อยทอง
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงนวพร นุกูลจิตร์ ๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ จุลศรี
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ หล้าอัมพร ๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๓ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๔๕

เด็กชายพันมัย ศรีนิล
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๔๖

เด็กชายพงศธร ประจำสุข
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงพิชชาภา ทีสกุล

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ใจ คูหะมณี
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๔๙

เด็กชายพีรวิชญ์ อารีมิตร
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายภัทรพงษ์ คงสุขา ๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายภาธรธฤต อุทาสวัสดิ

์

๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายภูวดล รินทาวุธ
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๕๓

เด็กชายเมธาวุฒิ เมฆลา
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๕๔

เด็กชายศุภวิชญ์ ณ หนองคาย ๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงศรีจุฬาภรณ์ ชัยศิลป

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กชายสหัสวรรษ ม่วงอากาศ ๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงสุกุลยา ภูมิชัยสุวรรณ์
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๕๘

เด็กหญิงสุภาวดี อู่นอก
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายอธิชนัน แสงคุณ

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายอานนท์ อาทิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงทีลาวรรณ ทองอุไร ๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงประภัสสร แจ่มจำรัส
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายตะวัน โฉมทอง

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายกฤษดา พิศจาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

นุ่มนวลศรี
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๖๖

เด็กหญิงจันทิราพร โพธิพันธุ์

์

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายจิรพัฒน์ นพพวง

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายชลธี พุ่มไสว
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กหญิงชนัญชิดา สุทธิพงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายชาคริต ธงทอง ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายณราชัย อุทาพันธ์

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กหญิงณัฐนรี เพชรอ่อน
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายเดโช บัวองค์ ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงธนัตดา ท้าวเทพ
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายธนกร เนตรสว่าง

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงธนวรรณ ทินทิ
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายธนธรณ์ กุยรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๗๘

เด็กชายธินภัทร จินดาโรจน์ ๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงเปมิกา ไทยรัตนกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๔ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายพืชมงคล แซ่เล้า ๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๘๑

เด็กชายภคพล แก้วการไร่
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงภัสสร ผุเพชร

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กชายภาคิน รุ่งเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กชายภานุพงศ์ ช่างทอง ๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงมลธิญา สายทองเมือง ๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายยุทธนา เพ็งพา

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ หยิบยก
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๘๘

เด็กหญิงวรรณาพร นาคเลิศ
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๘๙

เด็กชายวรุตม์ ตะกรุด
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงศรินธร ภูเภา ๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กหญิงศิริประภา ศิริธารา ๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๙๒

เด็กหญิงอังศนา พันธ์ศรี
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๙๓

เด็กหญิงอารียา การประเสริฐ
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิมมะทา ๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กหญิงทัณฑิมา เหมสังหาร
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๙๖

เด็กหญิงกัลยา ชาติคำ
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๙๗

เด็กชายสพล กูดนอก ๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายหยกนำชัย วงษ์ปญญา ๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๓๙๙๙

เด็กชายคุณากร เอียมพุดซา

่

๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงศรานินทร์ ละลีวัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงอรกัญญา แซ่ซิม

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงกนกพร พรมนัด

๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงธนพร ศรีมนฑล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

เคนชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วิลามาศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงสุพิชญา หอพิกลาง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงกนกอร สานุสันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายธันวา พันธุ์ประเสริฐ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายปฎิญญา เจริญสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายลัทธพล สมประสงค์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายศราวุฒิ วรรณเวท

๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายสราวุฒิ เทียมแสง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายสิรภัทร ปรางค์นอก

๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำสุจริต

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๕ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายเทียนชัย เมืองมาก

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายธราธร บำรุงนา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงกิรณา บุริภักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงนภัสกร หนองใหญ่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายอัคคพล สีลานันท์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงเบญญาภา บุญโพธิชา

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายณภัทร พลไพร่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงสุรี มะนาวหวาน

๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายเอกพล คนหมัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

เนินบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๒๔
นางสาวชญาดา อิงรัตนชัยรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๒๕
นางสาวชลนิชา สมสวาท

๑๑/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๒๖
นางสาวณัฐธิดา ชัยทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๒๗
นางสาวธัญญาวัลย์ รองสนาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๒๘
นางสาวเบญญาวีร์ อยู่จำรัส

๒๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๒๙
นางสาวพัชราวดี คล่องแคล่ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๓๐
นางสาวสโรชา ปาอินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๓๑
นายนรบดินทร์ มณีรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๓๒
นางสาวกมลลักษณ์ ล้านพลแสน

๑๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๓๓
นางสาวอัจฉรา คุตะโค

๑๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๓๔
นางสาวรวิวรรณ กองแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๓๕
นางสาวนิสากร ภูพาดแร่

๐๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๓๖
นางสาวอารียา พรหมประสงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๓๗
นางสาวภคพร เรืองเกษตรวิทย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๓๘
นางสาวสิรินทรา กองสอน

๒๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๓๙
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ มะปรางหวาน

๐๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๔๐
นายทินกร เข็มทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๔๑
นายยศภัทร จันทรกรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๔๒
นางสาวนภารัตน์ ดีรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๔๓
นางสาวประภัสสร ศรเดช

๑๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๔๔
นางสาวปทมาวดี นิยม

๒๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๔๕
นางสาววงค์มณี รุ่งศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๔๖
นางสาวสายฝน กาศเกษม

๓๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๔๗
นางสาวอนุสา หอมกลม

๑๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ปชานาถ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๔๘
นางสาวสุนทรีรัตน์ โต้งสูงเนิน

๒๐/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๔๙
นางสาวมาริสา ชัยเนตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๕๐
นางสาววรดา พฤกษาวานิช

๒๐/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๕๑
นางสาวบุปผา ดอกนางแย้ม

๐๔/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๕๒
นางสาวอรณี อาจศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๕๓
นายนฤนาท นาคประคอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๕๔
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ท้าวพา

๒๔/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๕๕
นางสาววัชรินทร์ พรมมี

๐๓/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๕๖
นางสาวใหม่นภา โพธิลักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๕๗
นายธนิวัฒน์ จงเรียน

๑๖/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๕๘
นายอนุวัช เล็กจันทึก

๓๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๕๙
นางสาวสุดารัตน์ มณีขัติย์

๓๐/๐๑/๒๕๒๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๖๐
นางสาวสุภาภร ธัญญโชติ

๑๕/๐๔/๒๕๑๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงจณิสตา เมาะเซาะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ สุวรรณโน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงศศิธร นัสฐาน

๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงภัคจิรา มุ่งเรียบกลาง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายบรรณวิทิต จันทร์ศร

๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงพัชฌา เรืองรักษา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงสรยา สระทองแดง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงอาทิชา เส็งสูนย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายพิเชษฐ์ สุขแน่น

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายธนชอบ ดาราฉาย

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๗๑
นายพรชัย แก้วเขียวงาม

๐๓/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วคำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายสหรัฐ อุตโม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงกรกนก อัดฮาด

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงขนิษฐา เจริญวัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

วงค์ดี ๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายจีรวัฒน์ ทองหล่อ

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายพงศธร พึงสุ

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๗๙
นายวีระพันธ์ อุทัยขาม

๑๔/๐๗/๒๕๒๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

มโนรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงเขมอัปสร ก้อนกระสัง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงเกษกนก บุญธรรม

๑๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายธิติภูมิ คำพิลา

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงประภาภรณ์ โม้อ้วน

๑๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงหยาดฝน เขตสันเทียะ

๑๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงนรรธพร จันทร์ทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายไตรภพ รอดภู

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายกีรติ ขำการะเกตุ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายปรัชญา ทองแตม

๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายพิเชษฐ์ ทองผาภูมิกำจร

๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายพีรพล พูลเลิศ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายศิริโชค พวงมาลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงปณิดา โลนุช

๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงสริดา สิงกรณ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายชนาธิป บุญกาพิมพ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายธิติสิทธิ

์

เฮ่ประโคน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงกาญจนาพร พิทักษ์ครุฑ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงนันทัชพร สีลาเกตุ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๙๘
นางสาวพรชิตา สระทองย้อย

๑๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายนภัส ชมภูมาศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

หนองคล้า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๐๐
นางสาวแก้วตา สาระบัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๐๑
นายกรแก้ว ปราบภัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๐๒
นายธีระยุทธ วงษ์ไพศาล

๒๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๐๓
นายกฤษฎา ดอนเกษม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๐๔
นางสาวกัลยรัตน์ ตางจงราช

๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๐๕
นายฉัตรชัย นิลปาน

๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๐๖
นางสาวชัชฎาภรณ์ ศรีสุภโยค

๐๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๐๗
นางสาวธิดาพร รักษาทรัพย์ดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๐๘
นางสาวนลินรัตน์ แสงจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๐๙
นายบุญชนะ พกุลานนท์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๑๐
นางสาววรรณมาศ ดาทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๑๑
นายวายุพัด เล็กประยูร

๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๑๒

นางสาวศิริอร หมายชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๑๓

นางสาวสายธาร ชัยประคองชีพ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๑๔

นางสาวสุชัญญา รอดแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๑๕
นางสาวสุภาพร รามัญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๑๖

นางสาวณัฎฐวรินท์ นุ่มแน่น
๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๑๗

นายอัษฎายุธ ชืนศิริ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๑๘

นางสาวสุนิสา วิชาชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๑๙
นางสาวสิริลักษณ์ ภูดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๘ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๒๐
นางสาวสุพัตรา ศรีแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๒๑

นายธนกร หอมดวง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๒๒
นายธีรภัทร์ ภูมิเพ็ง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๒๓
นางสาวธัญญลักษณ์ เมาะเซาะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๒๔

นางสาวจรรยพร บัวบาล
๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๒๕

นายศิรามินทร์ ละลีวัน
๒๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๒๖
นางสาวณันธิดา จันทร์พิทักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๒๗

นางสาวจารุกัญญ์ หอทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๒๘

นางสาวทิพวรรณ นันแพง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๒๙

นางสาวนงนภัส สมศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๓๐
นางสาวอัยลัดดา เริงเกษตรวิทย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมฉบัง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๓๑

นายพีรพัฒน์ ปุยะติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๓๒

นางสาวณิชกมล ทวีกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๓๓

นางสาวสุชัญญา ศิริวัฒโก
๒๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๓๔
นายนนทชัย จันทา

๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๓๕

นายพัชรพล บอรีหลง
๑๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๓๖

นางสาวพัชราภรณ์ สมสุริวงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๓๗

นางสาววรนุช ต้อนไล่

๑๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๓๘
นางสาวณิฐฑิตา แสงโทโพธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๓๙

นางสาวศิริวรรณ ศิริบูรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๔๐
นางสาวเพชรัตน์ พลเยียม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๔๑

นางสาวจีรนันท์ ประเสริฐ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๔๒
นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ญสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๔๓

นางสาวบุษณี เท่งเจียว
๑๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๔๔

นางสาววิสาขมาศ จิตร์จำนงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๔๕

นางสาวริสา แพงจักกรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๔๖
นางสาวพิมพ์มาดา นาประสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๔๗

นางสาวณัชชา ด่านชนะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๔๘

นายจีรยศ จันทะผิว
๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

แหลมทอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กหญิงอินทิรา อรรคศรี
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายสหพัฒน์ พันธ์ประดิษฐ์

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กชายสันต์ทัศน์ อ่อนก้อม ๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กหญิงนภาพร แจ่มหะทัย
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๕๓

เด็กชายไชยภัทร คำยอง
๒๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โคตะวงษ์
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑๙ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงอรปรียา วงศ์โห้

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ มูลเมือง
๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๕๗
นายโชคอนันท์ สุขน้อย

๑๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๕๘

นางสาวกมลวรรณ โพธิศรี

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๕๙

นายชัยชนะ ทองงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๖๐
นางสาวญดาพร กุลเมืองโดน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๖๑
นางสาวณัฎฐธิดา อินทร์ใหม่

๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๖๒

นางสาวทิพวัล สืบสิงห์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๖๓

นายนนทวัช แสนนามวงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๖๔

นางสาวนพสรณ์ ลีลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๖๕
นางสาวปนดา ฉิมวาส

๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๖๖

นางสาวรัชนก คล่องแคล่ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๖๗

นางสาววาสนา อรุณฉาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๖๘

นางสาวชลธาร บริรักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๖๙
นายภานุพงศ์ บัวแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๗๐
นางสาวอารียา พานิพัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

ใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กชายพรวิชัย ทัดเทียมทิตสิรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
เขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กชายพงษ์รพี สืบญาติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
เขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายพีรพงษ์ สืบญาติ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

เขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีอุดมวัฒน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
เขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายนภัสดล ศิริรักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
เขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๗๖

นายฐิติวุฒิ สุขจิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

เขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๗๗
นางสาวดาราวดี เขียวงาม

๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
เขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๗๘

นางสาวศิโรรัตน์ ศรีวงศา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

เขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๗๙

นายณัฐวัตร ผลดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ปากนำศรีราชา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงบงกช กันทะเสน

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ปากนำศรีราชา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๘๑
นางสาวนภาพร โพธารชร

๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ปากนำศรีราชา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๘๒

นางสาวสุมรรัตน์ สุขสันต์
๐๒/๑๒/๒๕๑๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ปากนำศรีราชา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กชายสิริเชษฐ์ ชูไกรพินิจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กชายเจษฎา ชาลีรินทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อุดม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กหญิงวรวรรณ ขันทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กหญิงชลธิชา แซ่เล้า
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กหญิงภัทรวดี นุ่นพังยาง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงปุณิกา ชุดจีน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงกันติชา ลูกอินทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กหญิงทิพเนตร ศรีมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กชายปราโมทย์ ปะหายะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กชายเสฎฐพงศ์ กอนแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กชายสุเจตน์ เนตรวิศิษย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กชายภาณุมาศ ฤกษ์เกษม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายกัมปนาท อุทัยดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กชายณัฐนันท์ นาคสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กชายรัฐสิทธิ

์

อนันตพงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กชายอชิตะ เรียงวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายจีรพัฒน์ ขันทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๐๑
นายเวทิศ ชวราพรัรตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๐๒
นางสาวปาฏิหาริย์

ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ๑๖/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๐๓
นายสรายุทธ ทองอ้ม

๑๑/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๐๔
นางสาวสราลี ประสิทธิวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายฟาไกร ฤกษ์เกษม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายภัทรพล สินแสวง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงจิดาภา ธนพัฒนดุสิต

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ปลอดนาค

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงอรอุมา สีชนะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายนาราธิป ทำเนาว์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๑๑

เด็กชายนวพล
ปานประเสริฐแสง ๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายพาทิศ วัฒนธรรมนาวิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กชายนราวิชญ์ กระโห้ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กชายศุภกานต์ กกนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๑๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รุ่งฉัตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ การะเวก

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงวันวิสา ดุริพันธุ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พิมดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๑๙

เด็กหญิงธัญชนก หมันหา

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีราชบัวผัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กชายกิตติธัช ศิลปไชย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กหญิงนำทิพย์ นิมสกุลจันทร์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๒๓

เด็กชายไวกูรณ์ ศรีชมภู
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายเรืองรพี จินารักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๑ / ๒๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กหญิงรฐา ก้องฐิติเดช
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กหญิงชุติมา แตงโสภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงลภัสรดา พนาลี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กหญิงตมิสา อินตา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กหญิงไชยนันท์ อบทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงกานติมา ช่อช้อย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงสุภาพรรณ พิมพ์พืชน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กชายธีรพัฒน์ หนองใหญ่
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๓๓

เด็กชายศุภกฤต นาแว่น

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

งามวิจิตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

น่วมทิม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กชายณรงค์ภัทร์ แดงสมสุขเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กชายนนทวัฒน์ ชัยแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กชายชีวาวิชญ์ บุรุษานนท์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ จันทร์พฤกษา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงทิพาวรรณ สมศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กหญิงจิตสมา ศรีแจ้ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กหญิงภิยาพัชร รุ่งบานจิต
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายเพทาย เสนีรัตน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กชายเจษฎา นพคุณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๔๕

เด็กชายวรรณกร ประดับเพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงโยษิตา ยิมน้อย

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงสิรินาถ เจริญสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์อนุภาพ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กชายภูผา จันเขียว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายภคพงศ โมรานอก

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายณัฐพงษ์ สินธุปน

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๕๒ เด็กหญิงโฉมสิริลักษณ์
ชืนสี

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กหญิงพนิตพิชา พุ่มนำเย็น

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๕๔

เด็กหญิงปรายฟา ดาโท
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ซือมงกง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงรวิวรรณ จูแย้ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๕๗

เด็กชายถนัดกิจ พิพรพงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ ติยานันท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายพงศ์พันธ์ แก้วสีทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงดาวลดา อินทประสาท

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กหญิงมินยดา ชลดรงรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงปรทิพย์ ศรีวิชัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงขวัญชนก ฟอนกระโทก
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กชายทนงเกียรติ โสดากุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กชายสุริยา วันดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ราษฎร์นิยมธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กชายจักรกฤษ ด่านสกุลมีศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

เขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กชายจารุวิชญ์ กุลน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

เขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กชายทรงพล วงค์ศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

เขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายนพรัตน์ องอาจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

เขาดินวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายพนมกร โพธิศรี

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

เขาน้อยพัฒนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กชายพันกร วงละคร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

เขาน้อยพัฒนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๗๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิชุมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๗๓

เด็กชายเจษฏา หล้ายิม

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายชลณเขตร วงค์ก่อ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๗๕

เด็กชายชวกร ภัทรทิวานนท์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๗๖

เด็กชายธนภัทร อุดมศักดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๗๗

นายบูรพา ซอมพาท
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายปฏิพล โพธิมัน

์ ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กชายปทัศพล ไหมทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายเมธาศักดิ

์

แก้วมณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๘๑

เด็กชายอัมรินทร์ พืชพันธา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองลอย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๘๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดชบุญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๘๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา ขัตโท
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๘๕

เด็กหญิงแก้วขวัญ ชุ่มเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงชนินาถ ปุญญานุวัฒน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงดวงพร ใจบำรุง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๘๘

เด็กหญิงนิศากร คำพิบูลย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา หล่อเหลียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงปริยากร นิลพันธ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กหญิงพรจรัส กัลยา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๙๒

เด็กหญิงอพาพร ทองแม้น
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๙๓

เด็กชายชัยณรงค์ โถเผือก
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

นาพร้าว  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงฐิติพรรณ ไชยวรรณ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๓ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงอภิรดี จินดาศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๙๖

นางจุฑามาศ ทรัพย์วิริยา
๐๖/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๙๗
นางนภา วิเศษศรี

๒๙/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๙๘

นางปทมพร เจริญเตีย
๐๕/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๒๙๙

เด็กหญิงศศิประภา ไซยพันนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๐๐
นางสาวธมลวรรณ พัฒน์ธนสุวรรน

๓๐/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๐๑
นายสุทธิชัย ทองเนียม

๒๔/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายธีระชาติ แก้วโยน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายสงคราม ปฏิพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาปอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงชมพูนุช รอดไพร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงชลิตา จันทรโคราช

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูรัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงณัฐกมล บุญนัง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงณัฐวดี คำสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงทิฆัมพร ประสิทธิวัฒน์

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๑๑

เด็กหญิงปณฑิตา มุสิทธิมณี

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๑๒

เด็กหญิงปยฉัตร เกิดศิริ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงปยะธิดา ทุมขอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๑๔

เด็กหญิงพรชนิตว์ เอียมเจียน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๑๕

เด็กหญิงสวรรยา จิตรักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๑๖

เด็กหญิงสุธินันท์ วูซือกุ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงสุพรรณษา แผลติตะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงโสภาพรรณ โพธิศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

รังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๑๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ อาษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วังหิน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงกัลญา ปรีเอียม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วังหิน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วประสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วังหิน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงจิรภัทร์ฌา บัวทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วังหิน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๒๓

เด็กหญิงชาลิสา มีชำนาญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วังหิน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๒๔

เด็กหญิงดวงหทัย สิทธาชีวานนท์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วังหิน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงวรรณิศา วงศ์จักร

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วังหิน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๒๖

เด็กหญิงเวธินี โพธิเอียม

์ ่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วังหิน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๒๗

เด็กหญิงสุภนิดา เมตตากุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วังหิน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๒๘

เด็กชายอนุชา เกตุกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กชายอนุชิต นิมสา

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงชมพูนุท สังข์เสวก

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๓๑

เด็กหญิงบุษยา กุมผัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงสาวิตรี พงศ์สมุทร

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๓๓

เด็กหญิงสุดา ปราโมทย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันธกุ่ม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๓๕

เด็กชายชเนศพัฒน์
ศักดาพัฒนานนท์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ จิวเดช

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๓๗

เด็กหญิงมะลิสา ชนใฮ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สังวาลเพชร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๓๙

เด็กหญิงอารีญา อำนวย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

ศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายพีรพงศ์ พรมบุญ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๔๑

เด็กชายพีรยุทธ รุ่งสกุลชัย
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๔๒

เด็กหญิงนัชชา ทิพย์อักษร
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๔๓

เด็กหญิงไปรมา พุทธเภา ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงศรัณยา สืบมงคล

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๔๕

เด็กหญิงศศิวรรณ พันพิพัฒน์
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๔๖

เด็กชายวรวิทย์ ขุนนากลัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ น่วมสิงห์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายภูบดินทร์ แดนคำสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๔๙

เด็กหญิงนุสรา บุญศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายทัตพงษ์ สีกุดเวียน

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๕๑

เด็กชายปวริศ ดียางหวาย ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กชายสิรวิชญ์ ภู่พวงจันทร์

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๕๓

เด็กชายชลแดน คงสมบัติ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๕๔

เด็กชายอาทิตย์ โพธิชู

์

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๕๕

เด็กชายธนพงษ์ คำชนะ
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงอภิชญา เจริญนาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๕๗

เด็กชายอาทิตย์ บุตรสะอาด
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๕๘

เด็กชายนพดล ระเวกโฉม
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๕๙

เด็กหญิงอาริษา บุญจังหาร ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงชลธิชา คำน้อย ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำน้อย ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็ชรกุล
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๖๓

เด็กหญิงนารถลดา กุลสุวรรณ
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายนิรวิทธ์ แสงจ้า

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๕ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๖๕

เด็กชายเจษฎากร รุ่งสอาด ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๖๖

เด็กชายศักรินทร์ สามารถ
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ สัญญาลักษณ์ ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ น้อยบุตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๖๙

เด็กหญิงพัชราภา พิมศร
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายนรภัทร ภูโส ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงกันตยา โพธิจันทร์

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรเรือง
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๗๓

เด็กชายณัฐพงศ์ สินธุ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๗๔

นายธนกร อ้างสกุล
๒๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงสุพัตรา ท้าวดี ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๗๖

เด็กชายระพีพัชร ธีรธัญปยศุภร
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๗๗

เด็กหญิงรวิภา แสงสอน ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๗๘

เด็กหญิงจีระนันท์ กุมขุนทด
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ภูจันทึก

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงแพรวา อารีวนิช

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๘๑ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
สายแก้ว

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๘๒

เด็กหญิงศรัญญา คนขำ
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงณัฐธิดา พินองรัมย์

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๘๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ เงินมีศรี
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๘๕

เด็กชายรชตะ สุดชานัง
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๘๖

เด็กหญิงแพรไหม หมายมัน

่

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เขาตะแบก  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

โพธิอินทร์

์

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๘๘

เด็กชายชาครีย์ ลือมงคล
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๘๙

เด็กชายณัฐพล เย็นฉำ
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายธนานันท์ คงอินทร์

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กชายมงคล กลินบุญ

่

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายยศศักดิดนัย

์

เนียมพางค์
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๙๓

เด็กหญิงจันทิมา จูผจญ
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๙๔

เด็กหญิงชลธิชา เดชบุญ
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงทัศนันท์ มีเฉย

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๙๖

เด็กหญิงนิตยา เฮ็งเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๙๗

เด็กหญิงภัทลดา ศรประสิทธิ

์

๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขเจริญ
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สระศรีสังข์

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงศิริวรรณ บุญการณ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงสราลี รืนเริง

่

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงสุมนฑา ถนอมงาม ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายจาฏพัจน์ สุวรรณรัตน์ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายณภัทร เพ็ชร์กุล

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายอำนาจ มาประสิทธิ

์

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงวริศรา พรมแสง

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงวันทาพร เสือลาย

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงอลิสา โยธี

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๐๙
นายแกล้วปราการ ฟกแก้ว ๖/๑/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๑๐
นางสาวนิดสา ใจตรง

๑๙/๙/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๑๑

นางสาวนภาพร โภคทรัพย์
๑๖/๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๑๒

เด็กชายกิตติพันธ์ ขาวเจริญ
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๑๓

เด็กชายต้นตระการ บุญประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายสิทธิโชค หาเพิก

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๑๕

นายธนกร สมุทรวานิช ๙/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา บัวศรี
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน โค้งดารา  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๑๗

เด็กชายธีรวัช หอมหวาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายเจษฎา วังแก้ว ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๑๙

เด็กชายชยานนท์ กิรัมย์
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายวรรณสรณ์ รัตนวารี

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๒๑

เด็กหญิงศรัญญา ด้วงอำ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายสิทธิพล มนต์วิเศษ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กชายอนันตยุทธ แสงสว่าง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กชายพิรมย์พร อินทรีย์ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๒๕

เด็กหญิงวชรพร มีแค
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงเพ็ญพิตา อ่อนถาวร

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กชายเจนณรงค์ นาควิลัย
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงเหมมาภรณ์ เพิมพล

่

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๒๙

เด็กชายพงศธร สัมฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงศศิประภา ชัยพร

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กชายสลาง เอียม

่

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กชายพิพัฒน์ รักพึง

่

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๓๓

เด็กหญิงวรรณลษา สุปะทัง ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงภัทร์ชรินทร์ สุทธิกุล

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กหญิงเจนจิรา บานแย้ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กหญิงรสิกา อริยธนอังกูร ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายเจษฎา พ่อพันดร

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ รักสุข
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กหญิงแพรพลอย เครือสาร
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายนชานนท์ สุนาพรม

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงรินลดา การุญ

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กหญิงสุพรรณี นกแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กชายศรัณย์ สังฆะสี
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๔๔

เด็กชายรังสรรค์ กมณีย์
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงจุฑาทิพ มณฑาพงศ์

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กชายชินดนัย เทพอาษา
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กหญิงอภิญญา
สุวรรณระกานนท์

๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๔๘

เด็กชายธนโชติ บำรุง ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงศศิธร จันทบุตร

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายวันเฉลิม บุญสังข์

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กชายวีรภาพ จรุญวงศ์ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๕๒

เด็กหญิงนันทพร เทวิง ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายพานทอง คะสุดใจ

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กชายพชรพล สุดใจ
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงอภิญญา สุขเทศ
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๕๖

เด็กชายวีรพงศ์ หินแก้ว
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงจินตกานต์ บุญตัง

้

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กหญิงธัญชนก เรืองศรี
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กชายอธิป อุมาลี
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงอรทัย ชานนท์เมือง

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงปรียานิตย์ เทียงธรรม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กชายกฤษดา แจ่มกลิง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กหญิงนิศามณี บัวทอง
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๖๔

เด็กหญิงสุมินตรา เอียมสอาด

่

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงอรวรรณ บุญไสย์

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กหญิงชลิตา แก้วนอก
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กหญิงศศิธร กลางนอก ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุกใสยา ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุญธรรม

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๘ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายศักดินันธ์ คำวัน ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กหญิงวิไลวัลย์ อะสุชีวะ
๒๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแสวง

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงพลอยชมพู เดชอุปการ

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๗๔

เด็กชายจีรพัฒน์ แย้มกลิน

่

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๗๕

เด็กชายพชร สีมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายธีรเทพ แสงดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๗๗

เด็กชายชวนากร ชังศรี ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๗๘

เด็กชายโชคชัย ลวดทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๗๙

เด็กหญิงธิติยา โพธิสมบัติ
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายอนุรักษ์ อุ้ยเจริญ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๘๑

เด็กชายสิทธิชัย ไชยสิทธิ

์

๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๘๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

ขอสุข ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๘๓

เด็กชายพูนทวี ศรีกุล
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายเจษฎา สีดำดี

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กชายชาคริต พรมกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๘๖

เด็กชายกมล นึกไม่ลืม ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๘๗

เด็กชายวรเมธ สอาดรัตน์
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงณัฐพร ไชยรส ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงกาญจนา โพธิสอน

์

๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงวิราพร กอแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงพิชามญธุ์ ประบุญเรือง
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายกิตติพงษ์ พวงพันธ์ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กชายธนพนธ์ ทองดาษ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินตอง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กหญิงแพรทอง ชินวงค์
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๙๕

เด็กหญิงชนันธร อำพันธ์ชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายอมรกฤษณ์ กรแก้ว

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กหญิงศิรินทรา วงค์ชาชม
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงรัตนาวลัย บุญชาติ
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๔๙๙

เด็กชายสมรักษ์ ศิริสลุง ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ วงคำพันธ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงมัลลิกา ไพจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายญาณวรุตม์ ชมภูแสง

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงพนิดา นามสม

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กชายปยวัฒน์ สุระแสงทรวง ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงมลฤดี ถวายชัย

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายตะวันชาย โคตรจันทร์ ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายพงษ์อมร เจ๊ะหมัด

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายกฤษฎี โอตาไสย์

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ พึงโพธิ

่ ์

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงอาทิตยา ไชยกา ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงเขมวิกา เพ็งพิมพ์

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กหญิงพิยดา นพแก้ว
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๑๓

เด็กหญิงวรรยีหวา

่

เรียนงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๑๔

เด็กหญิงวสิตา นามมุงคุณ
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงพัณณิตตา จันทร์เรือง

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กชายวีรากร หันมาก
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กชายชญานินทร์ เกิดทวีพันธ์
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๑๘

เด็กชายนิรันดร์ รุ่งโรจน์
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายสรรเพชร ใจหนัก

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายพงศกร ศิริรจน์

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงศศิทร ใจมัน

่

๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนินแสนสุข  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๒๒

เด็กชายพีรณัฐ เกิดผล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุรศักดิ

์

ศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กชายสหรัฐ โพธิเกิด

์

๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ

์

ศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงกุลธิดา ชูยิงสกุลทิพย์

่

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุรศักดิ

์

ศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๒๕

เด็กชายปวีณ์กร งามรูป ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ

์

ศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๒๖

เด็กหญิงอรพรรณ เนียมปาน
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุรศักดิ

์

ศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายนัยเนตร พึงสอนรักษ์

่

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุรศักดิ

์

ศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วรรณศิริ
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุรศักดิ

์

ศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๒๙

เด็กหญิงกรรณิกา พรหมจันทร์
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุรศักดิ

์

ศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงปนิชญา มณีสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุรศักดิ

์

ศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงวิภา วิลาลัย

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุรศักดิ

์

ศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงอรนภา สุดโต
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุรศักดิ

์

ศรีพุ่มโพธิ

์

 

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงพรรณธร สัมฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๓๔

เด็กหญิงจารวี สุดใจ
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายภัทรพงศ์ เงินเชือ

้

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงวิมลพรรณ เทียงโยธา

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๓๗

เด็กชายปวริศ ดีด้วง ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๓๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เจริญชีพ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงกัลยา บามา

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงอริสา สุทธิโอภาส

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงรังสิมา แก้มกระโทก ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงสุพิชญา มหาวัง

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๔๓

เด็กชายวริศ แย้มพราย
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๔๔

เด็กหญิงอริสดา นาคนิลทอง ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๔๕

เด็กหญิงนิชา แซ่โง้ว
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายเจษฎากร พลธิรักษา ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กหญิงปาริชาติ ดีพิจารณ์
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๔๘

เด็กหญิงพนัสดา ทิมทัศ
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๔๙

เด็กหญิงศศิวิมล อ่าวนิล ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายคิมหันต์ พิมาน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๕๑

เด็กชายชญานนท์ เกิดทวีพันธ์
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๕๒

เด็กชายวุฒิชัย การกระสัง
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๕๓

เด็กชายอริสมันต์ อารีมิตร ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงธัญจิรา บุษบงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๕๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

รักทองสุข
๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๕๖

เด็กชายชาญชัย พรมมาแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๕๗

เด็กชายวศิน แพงศรี
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงสิณียาภรณ์ ศุภางคะนันท์

๑๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๕๙

เด็กหญิงธิตินัน สารโพคา
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงดวงกลม ลิมเกิด

้

๑๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๖๑

เด็กชายลัทธพล ทองระอา
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายอชิตะ กุดแถลง

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงพรนารายณ์ จันทร์นวล ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ สงศ์จุ้ย
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๖๕

เด็กชายทิพกร รอดทอง
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายธนพล ทานัง ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๖๗

เด็กชายอิษฎา ซือเอีย

้ ๊

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๖๘

เด็กชายชนัยชนม์ กลินสร้อยโสภณ

่

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๖๙

เด็กหญิงสุวัจณีย์ ฝอยทอง
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายทรงพล นาคนิลทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เนตวัน
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๗๒

เด็กชายรชต ใจกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๗๓

เด็กชายกรกช มาบวบ
๒๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สนิทนอก ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๗๕

นายชิณกร กรแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๗๖

นายอนุวัตร ชาประสิทธิ

์

๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงอาภัสรา สังข์ทองรัมย์ ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมบูรณ์ ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๗๙

เด็กชายอภินัทธ์ สังข์คัมภิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๘๐
นางสาวกนกลักษณ์ สารนารถ

๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๘๑
นางสาวรมณียา ล้านพลแสน

๑๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๘๒

นายณัฐพล ศาลาสิน ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๘๓

นางสาวณัฐิรา ไร่สงวน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๘๔

นางสาวมะลิกา การบรรจง
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๘๕
นายจิระพงษ์ คำมุงคุณ

๒๘/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๘๖

นายพัทยา สุดใจ ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๘๗

นางสาวปยธิดา สติภา
๑๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๘๘

นายทรงศักดิ

์

แซ่สง
๒๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๘๙
นางสาวปลายฟา แย้มศรี

๑๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๙๐
นางสาวปรียาลักษณ์ ไรทอง

๒๔/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๙๑

นางสาวสุวิชญา บุญมี
๑๑/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๙๒

นายสุวรรณ มณีรัตน์ ๓/๒/๒๕๒๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๙๓
นายนันทจักร เลิศชนบท

๒๖/๑/๒๕๒๐
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองฆ้อ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บัวงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๙๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ธรรมสังข์
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๙๖

เด็กหญิงลักษิกา เซียนประเสริฐ
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงวนิศรา แสงอุทัย

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๙๘

เด็กหญิงวิภาวดี ชะลูด ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๕๙๙

เด็กหญิงศิริอาภรณ์ เขียวสอาด
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงศุภัชญา หน่อแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงสิริชา จำนงค์ศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงสุรดา รณรงค์

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงกมลชนก วรชุน

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ชัยกัณทะ

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงสุกุมาภรณ์ ชืนแสง

่

๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงอนันตญา สกุลพงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงสุชาวดี ภักดีสมัย

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายเจษฏากร คำเผือก

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายอรรคชัย ช่างบัว ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๒ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายกมณทัต อินทวงค์

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๑๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ โรจน์เจริญกิจ
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายวรวิทย์ จิรัมย์ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๑๓

เด็กชายวัชระพงศ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๑๔

เด็กชายสินมนัส สุขงาม ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๑๕

เด็กชายสุรเสียง ผ่องวาสนา
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายอัครชัย แสงพิทักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๑๗

เด็กชายอัคราช ยาพรม
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๑๘

เด็กชายอิทธิชัย รอบรู้
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๑๙

เด็กหญิงกนกกร วิวัฒนาชาติ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ศิลปศร

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๒๑

เด็กหญิงอริยพัฒน์ จันพันธุ์รูป
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๒๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ กุนแก้ว
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๒๓

เด็กหญิงกัลยากร แก้วสว่าง ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงเขมนิจ ขัดทรายขาว

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๒๕

เด็กหญิงจิดาภา อินทานทุม
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๒๖

เด็กหญิงจิดาภา ไชยโศก
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๒๗

เด็กหญิงชนานันท์ พันฤทธิ

์

๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ด่านปอม

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๒๙

เด็กหญิงชลิตา วิชิตพรชัย ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนสุวรรณ์

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๓๑

เด็กหญิงธัญชนก กุลมิตร
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงนวินดา อาชีวะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ หนองใหญ่ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๓๔

เด็กหญิงนับดาว เขาแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๓๕

เด็กหญิงนิธิดา ผลโยธิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงสโรชา จันปลิว

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๓๗

เด็กหญิงสโรชา แก้วคำ
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๓๘

เด็กหญิงสิริกัญญา นันจันทึก ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๓๙

เด็กหญิงอัจฉรา จันทะพิทักษ์
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงไอรวินท์ ขวัญเมือง

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๔๑

เด็กชายเจษฏา หลักทอง
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๔๒

เด็กชายเศรษฐพงศ์ คิดอ่าน
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ คิดอ่าน

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายไท จุลศรี

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๓ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๔๖๔๕

เด็กชายกฤชณัช มาลัยขวัญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๔๖

เด็กชายชัยธวัช ดีสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายติณณภพ สายแวว ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๔๘

เด็กชายธนัท กันหารี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๔๙

เด็กชายธนากร อมรวรพันธ์
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายธนาธิพย์ ปนทอง

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายรัชชานนท์ ทิมอรรถ

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๕๒

เด็กชายธีรภัทร์ แซ่เตียว
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๕๓

เด็กชายพิพัฒน์ ศาสนา ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๕๔

เด็กชายภาณุเดช สวัสดิไทร

์

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายภูดิศ วรศิลป

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๕๖

เด็กชายภูริณัฐ ยวนหลี
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๕๗

เด็กหญิงกนกวลี แก้วหร่าย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๕๘

เด็กหญิงกนิษฐนาฏ ชิดชมนาค
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงกรกนก ลีละทีป

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงพราวรวี จันทอง

้

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๖๑

เด็กหญิงจิณาภา ทองสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๖๒

เด็กหญิงจิตตินันธา คำยนต์ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงจิรัชญา ยุจิเสรี

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๖๔

เด็กหญิงจิรัชยา บุญอากาศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๖๕

เด็กหญิงชรินทร์ดา ฉายสังข์
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๖๖

เด็กหญิงณภัสสร กระตุดนาค
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงณิชา กันหาสินธุ์ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๖๘

เด็กหญิงดารินทิพย์ ศุภโชคทองนภัส ๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๖๙

เด็กหญิงทดิยา ดินประโคน ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงธนภรณ์ แสงศรี

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงธัญวลัย แก้วกลม ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กหญิงบุญสิตา โคกปรางค์
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วัฒนะ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๗๔

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชัยชะนะ
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงพิรดา บุญจันทร์

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กหญิงโยรัญดา พรมแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๗๗

เด็กหญิงภัณฑิลา ภูทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๗๘

เด็กหญิงมณีมณฑ์ สมสุข
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงมัลลิกา ประชาไชย ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๔ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงลักษณพร วรรณพฤกษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๘๑

เด็กหญิงวริศรา บุญเพ็ง ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงศรัณย์พร นาคกลำ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ทองขาว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๘๔

เด็กหญิงสวิชญา ไร่ดี
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๘๕

เด็กหญิงสาธิกา พุ่มทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงสุวิสา สิริพุทธวณิชย์ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กหญิงอรนีย์ เพ่งอัมพร
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๘๘

เด็กหญิงอรพรรณ กวางเลาะพุง
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กหญิงอังค์ศุนิจฐา ดาวกลาง

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงอาซียะห์ มินเจริญ

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงอินทร์อร เกาะโพธิ

์

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๙๒

เด็กหญิงชลภัทร์ คนชม
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๙๓

เด็กชายโชคชัย สุธรรมวิจิตร
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายธนโชติ ชืนคุณากร

่

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กชายไตรวิทย์ ทับพุ่ม
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๙๖

เด็กชายธนกฤต ตังวงษ์ไชย

้

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๙๗

เด็กชายมนัสกานต์ พิมผา
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กชายวรปรัชญ์ อยู่เย็น

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กชายสหรัฐ สีหามาตย์
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายสุรพัศ การะเกตุ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา เขาบางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายชนินทร แก่นคำ

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายกิตติธัช อ้อมนอก

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายจตุภัทร สืบชาติ

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ วิริยะรัตนพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายภากร มือล่อง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงกัลยา สำอางค์อินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงสุภารัตน์ โพธิศักดิสกุล

์

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงผภามาศ เจียมเจริญ

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายศราวุธ แคลนกระโทก

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายอภิรัตน์ พุ่มพวง

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๑๑

เด็กชายธนกฤต บุรณศิริ
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มหาผล
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๑๓

เด็กหญิงปริศา ช่างสุระ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงมนทกานต์ คุ้มครองทรัพย์

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๕ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๔๗๑๕

เด็กหญิงอริตา เทียงปา
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๑๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศิริวรรณ
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายภูริพัฒน์ คำแสน

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๑๘

เด็กหญิงจินดา ประกอบสุข
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๑๙

เด็กชายสิทธิชัย แสนศรี
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงชนิดาภา สมบูรณ์ดี

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๒๑ เด็กหญิงณัฐพิชชามณ
ปกแก้ว ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๒๒

เด็กหญิงฟาริดา พนมมรรค

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๒๓

เด็กหญิงวีร์ธณัทภร สีมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทีฆานาม
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงจีรนันท์ จอมศรีคะยอม ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กชายสานิตย์ ณ  พัทลุง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๒๗

เด็กหญิงกนกรัตน์ พวงพิศ
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๒๘

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ทรัพย์เอียม

่

๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สีน้อย

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงสาธิดา สาแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๓๑

เด็กหญิงปธิษา แพนพัฒน์ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๓๒

นางภัคร์นัธฌา ลายทอง

๑๔/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กหญิงวรรณภา เสนาะเสียง

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๓๔

เด็กหญิงสงกรานต์ จิตลำพันธ์
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๓๕

เด็กหญิงสุรางคนา สีดำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๓๖

เด็กหญิงเปรมใจ ทองบาง ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กชายสุธิศักดิ

์

จ้อยน้อย
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กชายปฏิพล พานทอง
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๓๙

เด็กชายเอกพล ทองขาว
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ มงคลศิล

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กชายอนพัทย์ สังขฤกษ์

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๔๒

เด็กหญิงชุมาพร แสงเนตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๔๓

เด็กชายณัฐดนัย สายบา ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๔๔

เด็กหญิงธัญญาพร ชัญถาวร
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เขาไม้แดง  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ นาควิจิตร ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๔๖

เด็กหญิงธิดาเนตร ธนโชคมีชัย
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๔๗ เด็กหญิงประกายเพชร
ขาวสุทธิ

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๔๘

เด็กหญิงพิชชาภา คำภาวินิจ
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กหญิงภัทรวดี นากปต

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๖ / ๒๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงศุภัณฑิรา พูลทรัพย์

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๕๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ชัยกิตติโสภณ
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายชยพล ตรีบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๕๓

เด็กชายธาดา ทิพย์เทียม
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๕๔

เด็กชายธีรเดช คูสุวรรณ
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๕๕

เด็กชายนิติภูมิ บุณยวัฒนางกุล
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายพงศธร โลหากาศ

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กชายพลอธิป สีสุข
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๕๘

เด็กชายพันแสน เจริญเวช
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๕๙

เด็กชายภาคภูมิ แก้วภิภพ
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายวัฒนากรณ์ รัตนพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายศิริชัย ประจันศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๖๒

เด็กชายสิรภัทร หมีนาค
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๖๓

เด็กชายสุวรรณ นกยอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายอดิสร มากมูล

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กหญิงเบญจมาพร อัศดร

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๖๖

เด็กหญิงแพรไพลิน แก้วสวัสดิ

์

๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๖๗

เด็กหญิงศุภกานต์ จิตตมาโร ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงเกวลี ศรีสงคราม ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โม้งกลาง
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทับทิม

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๗๑

เด็กหญิงกิตติธรา มาทานนท์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงชญานิศ จันทริศิลป

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๗๓

เด็กหญิงชนนาถ แจ่มแสง
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๗๔

เด็กหญิงชนิดา บุตรวงค์
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๗๕

เด็กหญิงณัชชา เทียมทา
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงธนัชชา บานเย็น

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กหญิงธัญรดี บุญสืบ
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๗๘

เด็กหญิงนัชชา เฉียวกุล
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๗๙

เด็กหญิงปนัดดา บัวต๋า
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๘๐ เด็กหญิงประภาพรรณ
ยะจินดา

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๘๑

เด็กหญิงปรียานุช มะลิทอง
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๘๒

เด็กหญิงปยธิดา ปยะวงศ์ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๘๓

เด็กหญิงพรนภัส ดิษธรรม
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงพิชญธิดา หวังผล

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๗ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๔๗๘๕

เด็กหญิงพิมผกา ชัยสงค์ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๘๖

เด็กหญิงลลิตพร กองวาจา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงศรุดา ปอมอารินทร์

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๘๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ สังข์ทอง ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๘๙

เด็กหญิงศุภสุดา ทักคุ้ม
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงสุชามาศ พุ่มสำเภา

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงอกนิษฐ์ เจริญรัตน์ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๙๒

เด็กหญิงอรปรีญา โชคปลอด ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ระบกเวีย ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ตโปทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๙๔

เด็กชายกมนัช รักทิม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงชนากานต์ รักขาว

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๙๖

เด็กชายพีระพัฒน์ ญาติบำรุง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๙๗

เด็กหญิงพรรณวลี ประสิทธิวงศ์
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๙๘

เด็กชายกษมา มฤคทัต ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กหญิงณิชา บุญรอด ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงนพวรรณ เรืองไพศาล

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงนาราภัทร พวงจำป

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงพิชญดา สุขสาตร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายธนกร ปราบภัย

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ คำมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายวีรสิทธิ สุรินทร์อาภรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชวนจิตต์ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงณิชารีย์ อารีพรรค

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายธานินทร์ ขวัญแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายนันทชัย พวงมาลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา บางพระ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายเรืองศักดิ

์

หวังล้อมกลาง
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายเอกนาทอง บำรุงนคร

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๑๒

เด็กชายวัชรินทร์ ติมุลา
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๑๓

เด็กชายปณณวิชญ์ ทองเอียม

่

๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ บุญประเสริฐ

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงกาญจนา พุดสมญา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๑๖

เด็กหญิงธนภรณ์ วีระวรรณ์
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๑๗

เด็กหญิงธัญยพร แก้วหาวงษ์
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๑๘

เด็กหญิงปรียาณัฐ กระแสร์กิง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงวรนุช จำปางาม

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๘ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงวรรวิศา วงษ์ใหญ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๒๑

เด็กหญิงศศิตา สีสาเร
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงศิรประภา เกียรติยศ

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๒๓

เด็กหญิงศุภรดา สุขใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๒๔

เด็กหญิงสาลินี ดีโสม ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๒๕

เด็กหญิงอริยา เงินฉลาด ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กหญิงอุไรวรรณ จันทร์เกษม

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๒๗

เด็กชายกิตติภณ กุลตัน
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๒๘

เด็กชายณัฐดนัย บำรุงสุข
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๒๙

เด็กชายธีรธร สายมาลย์
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา บ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายธนพัฒน์ เสมอจันทร์ทิพย์ ๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๓๑

เด็กชายอนันต์ ทองขาว
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๓๒

เด็กชายสุรวุฒิ พ้นภัยพาล
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๓๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เตจะวัน
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ดีสม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กหญิงกัญญ์ยาศิริ กวีสิริโชติกุล ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๓๖

เด็กหญิงญาดาวดี วจีสิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๓๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ขจรกลิน

่

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพรัตน์

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๓๙

เด็กหญิงณัฐมน สังข์ทอง
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงปณชญา ศุภบุตร

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๔๑

เด็กหญิงดารารัตน์ กาญจนศร
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงปยาภรณ์ พวงจำปา

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๔๓

เด็กหญิงศุภกานต์ สวัสดิวอ

์

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๔๔

เด็กหญิงสุชานันท์ วงศ์รุ่งไพศาล ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๔๕

เด็กหญิงสุทธาทิพย์ เจริญวงษ์
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กหญิงสุประวีณ์ ศรีแก้ว

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๔๗

เด็กชายจักรินทร์ อัตตะนัง
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๔๘

เด็กชายณภัทร ปดภัย ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๔๙

เด็กชายปณวัช พนาวัน
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายพงศกร นางาม

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๕๑

เด็กชายภานุพงศ์ รุ่งเรืองวงศ์
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๕๒

เด็กชายภูวเนศวร์ นามมาวงษ์
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๕๓

เด็กชายศุภลักษณ์ ห่อบุ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายสรยุทธ รอบรู้

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๕๕

เด็กชายสิทธา ดาราพิสุทธิ

์

๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๕๖

เด็กหญิงชนินาถ พุ่มหอม ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กหญิงชัญญานุช อิมเกิด

่

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๕๘

เด็กหญิงณัชชา บุญมาพิลา ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๕๙

เด็กหญิงณัฐภัทร พร้อมพงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงณัฐมณทน์ รักพวงทอง ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปตินาคลีดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงนงณพรรษ นุ่นช่วย

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๖๓

เด็กหญิงนงนภัส ผิวงาม ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๖๔

เด็กหญิงพริทธิพร โชว์พุทธา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงพัชชา วงษ์เทียง

่

๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๖๖

เด็กหญิงพิชญา สระแก้ว ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงแพรลดา ลักขณานุกูล
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๖๘

เด็กหญิงภัทรพร เพชรฤทธิ

์

๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงภิญญดา เกษจินดา

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงรมย์ธีรา บุญมา

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๗๑

เด็กหญิงวิชญาดา แก่ค้างพลู
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๗๒

เด็กหญิงศิรามล มนต์วิเศษ
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงสวรรยา สายโสภา

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๗๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เจียมอนุกูลกิจ
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา ปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๗๕

เด็กหญิงอภิชญา บัวลภ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๗๖

เด็กหญิงกัลยา สีหราช ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงกัลยาณี เพ็ญระ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๗๘

เด็กหญิงนันทกา สมสกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๗๙

เด็กหญิงวรางคณา บุญเผือก
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กหญิงวิรัลพัชร เพ็งพุฒ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงอรยา จันทร์สีนวล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๘๒

เด็กชายกนกสิงห์ ปนทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๘๓

เด็กหญิงเกศิณี หนบรรเลง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๘๔

เด็กหญิงณัฐริกา พนาวัน ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กหญิงดวงฤดี ชัยโคต

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๘๖

เด็กชายธนพล แชจอหอ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๘๗

เด็กชายอนพัทย์ ิบัวอินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๘๘

เด็กหญิงศิริวรรณ โคตรภักดี ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา ปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กชายปยะวุฒิ เอียวศิริ

่

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๐ / ๒๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงชโลธร พฤกษชาติ

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงตรีญากรณ์ หลงสอน

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงศศิกานต์ สวัสดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๙๓

เด็กหญิงกนกอร การเพียร
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๙๔

เด็กหญิงขนิษฐา ถือทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๙๕

เด็กหญิงจินตนา เวชระ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กหญิงเจตษ์ปรียา สังวาลย์เล็ก

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๙๗

เด็กหญิงชลธิชา วันเสาร์
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๙๘

เด็กหญิงธัญชนก เพ็ชรทา
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๘๙๙

เด็กหญิงธารารัตน์ ณ นรงค์
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงนภากร เมียงอารมณ์

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงนันทภรณ์ ไชยอินทร์ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงปณัชธิดา แย้มเพียร

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงปาริชาด หลักดี ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงพนัสรมย์ ปานรัต

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงพวงแก้ว พุ่มพวง

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พวงสด

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงภัทรวลิน ติยะโคตร

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงราตรี แวมประชา

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงลลิตา นรสิงห์

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงวรามิตร บุญศิริวนิชกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๑๑

เด็กหญิงอนันตญา อมรวรพันธ์
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงอรจิรา ชัยลังกา

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๑๓

เด็กหญิงอาภัสรา ภักดีล้น ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๑๔

เด็กหญิงอนุสรา เปรมศรี
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๑๕

เด็กหญิงอิงเดือน ลาภทวี
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงปานยรัตน์ บุญรัตน์พันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๑๗

เด็กชายกฤษฎา อินทรประสาท
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๑๘

เด็กชายกันต์ธร กรุณาพิพัฒน์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๑๙

เด็กชายจิรพัฒน์ มีศรี
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายทักษ์ดนัย ศิริอ่อน ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ กฤษณะบัญญัติ
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๒๒

เด็กชายธีรนัย บุปผา ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๒๓

เด็กชายนัยน์ชนก เอียมทอง

่

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายพัชรพล จตุพงษ์ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๑ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๒๕

เด็กชายเมธา สุภาพ
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๒๖

เด็กชายรพีภัทร ทับทอง
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายอนพัทย์ ไชยกุลวัฒน์

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๒๘

เด็กหญิงมาริสา ดีศรีสุข ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๒๙

เด็กหญิงกุลวดี ประดิษฐจา
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงกันติชา รักษาเคน

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงกุลภัทร แซ่ผู่ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๓๒

เด็กหญิงจิราวรรณ วงษ์รักษา
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๓๓

เด็กหญิงชวัลรัตน์ เกตุทอง ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๓๔

เด็กหญิงชุตินันท์ มูลลี
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงณัชชา เสียงสังข์

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๓๖

เด็กหญิงณัฏกมล เนินทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๓๗

เด็กหญิงณัฐพร น้อยทา ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๓๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ภักดี ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงธนัชชา ศรีพรมสุข

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงธมลวรรณ รัตนาพรเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๔๑

เด็กหญิงนพประภา ต่อมคำ
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๔๒

เด็กหญิงนภัสสร จันทสูตร์
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงนัชชา รัดท้วม

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๔๔

เด็กหญิงนิตย์รดี หุตะนาวิน ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๔๕

เด็กหญิงเปรมกมล เอมวงค์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๔๖

เด็กหญิงปวรรัตน์ คำมาฟุน
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กหญิงพัชราภา ศรีบุตร ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา พรหมาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๔๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๔๙

เด็กหญิงชุติพร เอกปจชา ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงณัฐธิชา ปองเพียร

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงบุณยานุช ธิปไชย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์ศรีแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๕๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทองพืช
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๕๔

เด็กหญิงอรุณี เทียมพงษ์
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กชายจักรพันธ์ บริบูรณ์ ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๕๖

เด็กชายบุญชัย แซ่ไหน ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๕๗

เด็กชายมีสุข ต่อกระโทก ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๕๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ศิริตัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงธันย์ชนก เจนรอบ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงอนัญญา ศุขวิเศษ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๖๑

เด็กชายจักรภัทร สุระชลภูมิ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กชายไชยเดช จันทร์ลือชัย ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๖๓

เด็กชายปองภพ ทัดสา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๖๔

เด็กชายปญญพนต์ มนต์วิเศษ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๖๕

เด็กหญิงญาณิดา ตรีตรง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงญาณิศา เทียงธรรม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เจริญแพทย์ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๖๘

เด็กหญิงณัฐวรา จันลับ ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๖๙

เด็กหญิงธนัชชา สิทธิผกาผล
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กหญิงนิชะนันตา จุรัมย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๗๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ วิทยานุกรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๗๒

เด็กหญิงบุณฑริก เกตุแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๗๓

เด็กหญิงปุณยนุช แช่มช้อย
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กหญิงผกามาศ เหรียญประยูร ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๗๕

เด็กชายภัครพงศ์ หน้าปทม์ ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๗๖

เด็กชายลภัส เสือสิงห์ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๗๗

เด็กชายศิวกร กอซาดกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กชายศุภกร ฉิมพาลี

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๗๙

เด็กหญิงภัทธิรา ทิมทอง ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ เพชรอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๘๑

เด็กหญิงมาทิมา หงษ์โต ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กหญิงมิลิน เกษแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๘๓

เด็กหญิงรัชณีกร ดัชถุยาวัตร ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๘๔

เด็กหญิงรัญรญา สิงคะเสลิตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๘๕

เด็กหญิงศศิภา ชีวะประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงอรณิชา ทองทิพย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๘๗

เด็กหญิงกชพร อินสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๘๘

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ พุฒซ้อน
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๘๙

เด็กหญิงอาริศรา ซือสัตย์

่

๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงวรรณวิสา กระจ่างฉาย

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๙๑

เด็กหญิงวิสสุตา ทองเหลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๙๒

เด็กหญิงสวัสกมล พุฒิพัฒน์โภคิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๙๓

เด็กหญิงอนันตญา ธรรมวุฒิ
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงอริณญา สุริยงค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๓ / ๒๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๙๕

เด็กหญิงอริสรา ศรีกรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๙๖

เด็กหญิงอิสริยา ขำใหญ่
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายปรีชาพล เผือกพันย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๙๘

เด็กหญิงธิญาดา สอนสุภาพ
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๔๙๙๙

เด็กชายราชพฤกษ์ ชูช่วย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงสุรดา ซุ่นไล้

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายธีรเทพ นุชสวาท

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๐๒ เด็กหญิงกรองกาญจน์
เดชเสน

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงกิตติมา บัวคลี

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงจันทกานต์ เหล่าสพาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ยาวิเลิศ

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงชลดา เกตุนวล ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงญาดา นุโทน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา มนต์วิเศษ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงเบญญาภา น้อยคง

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงปยธิดา ทองฮ่อม

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงพัณณิตา เพ็ชรพลอย

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ สีสัน

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงภัทรวดี หมืนทวงศ์

่

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงภูษิตา อนันต์ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงลักษมณ ตะเภาหิรัญ

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงศศิกานต์ ช่างถ่าย

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงสิราวรรณ ตาดี

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงสิริยา นุชสำอางค์

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงธัญวรรณ ชืนชม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงณัฏฐาพร มีดี

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงปาณิสรา ทัศมาลี

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๒๒
นางมยุรา อภัยวงค์ ๓/๗/๒๕๑๘ โรงเรียนศรีราชา พิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายกิตติพศ พงษ์พนัส

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายนพรัตน์ แวงคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายนัทธพงศ์ ทำสวน

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายพงศกร ขำเจริญ

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

บุญเทียม ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ เอียมสอาด

่

๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กชายสุหัทชัย พร้อมจิตร์ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายรุจิรา มุสิกบุญเลิศ

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงธัญจิรา เขียวสังข์

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงบัณฑิตา หมู่วิเศษ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงพรนัชชา แก้วคำ

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงศุภนิดา กรุษกรีฑา

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงสุภาวดี บุญทนาวงศ์ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงกนกวรรณ สมจิตต์

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงกมลพร ไชยศรี

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงญาณิศา เพิมพูล

่

๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงณิชานาฎ สาครน้อย

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ญาณศิริ

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงธนภรณ์ ช้างพาลี

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงนภัสสร ถาปาวงค์

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงนิดานุช ไกรทัศน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองวัน

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงพลอยนภัส เชือสำราญ

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงพีรยา สีแสงสว่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงเรืองลัดดา อุดมศิล ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงรดามณี รักธรรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงวิภาดา หลักฐาน

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงอลิษา สุขสงวน

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงอังคณา หงษ์ทอง

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงอาภัสรา จันทร์แจ้ง

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายณฤนนท์ ภู่ทอง

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายธีรเทพ เกตุแก้ว

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายอิธฐิเดช ดวนด่วน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายจิรภัทร มีโพธิสม

์

๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายฐิติ สังวาลย์ทอง ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายธนธรณ์ แก่นแก้ว ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายธีรวัฒน์ โพธิงาม

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา หนองข่า  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายณภัทร ศุภฤทธิ

์

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายธนชาติ สีเอียม

่

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อภินันทวิทย์ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงกัณภา บุญเดช

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงขวัญหทัย หมันนอก

่

๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๕ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงคัทลียา พงษ์เจริญ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงจิรนันท์ มาลาคำ

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงชลิตา ดวงบุญทัน

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงณัชชา แย้มขยาย

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงณัฐกมล ธนัทโสดาพงศ์

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงธนารัตน์ ช้างชัย

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงธนิสรา ธนะจักร์

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงนรมน จันมร์เสม

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงรวิสรา เอียมสะอาด

่

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงปนัชดา สอสูงเนิน

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงเพชรพิชชา กันปล้อง

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี ยอดผล ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงพิยธิดา ประทุนวัน

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงภัทรศยา อุปชฌาย์ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงมัชฌิมาย์ จำเนียรทรัพย์ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงศศิธร คงงาม

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงสิริกร แสงเดือน ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงอนุชจิรา โสภาศรี

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงไอยเรศ ทองรัก

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงอรสุชา ธาราศักดิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงปนมณี คำมุงคุล

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายโยธิน เกียรติธัญกร

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายกรวิชญ์ สุวรรณรัตน์ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงณัฐกุล ทิพจัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงดรุณี ขุนฤทธิมนตรี

์

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา หนองเลง  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายภคพล หมืนศรี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายหรรษา กิจการนา

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายณัชพล ฤกษ์ทวี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายนพคุณ แสงคุ้มทรัพย์

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายวสินธุ์ กลองชัย

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายเตชินร์ ทรงปญญา ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงธนภร มูลสิติ

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงรุ่งอรุณ รอบคอบ ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงแพรพลอย ทีแพง ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงภทรพรรณ รุ่งเรืองศรี

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงเปมิกา อ่วมน้อย

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงชลนิชา ภาพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เล้ามณี ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงพิมพิศา แก้วสุวรรณ

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายเทพประทาน ชัยพระอินทร์ ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายอิสระ เลิศอิทธิบาท

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเกาะสีชัง ถำยายปริก  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายธีรทัศน์ ลีวัลย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญสร้อย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงนิราภร น้อยสันเทียะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงฤทัยเทพ เฉือยกลัน

่ ่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงปาริชาติ บัวบาน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๑๑

เด็กหญิงกิตติยา สง่างาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๑๒

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีพาลา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๑๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ใจคง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กหญิงพิชญา แก้วสมศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๑๕

เด็กหญิงพัชรี มุละชีวะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๑๖

เด็กหญิงพราวธิดา เดชจำเริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยอดแค

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กหญิงชลธิชา บุอ้น

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๑๙

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีพวง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงเพชสุดา มงคลเขต

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๒๑

เด็กหญิงกิตติยา สุขไทย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงเพลงพิณ อนุทยา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๒๓

เด็กหญิงปาณิศา วิชัยปุก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๒๔

เด็กหญิงชลธิชา สมิตินันท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๒๕

เด็กหญิงกฤษณา พรหมมี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายณัฐชนน จันทร์เทียน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๒๗

เด็กชายกิตติชัย สง่างาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๒๘

เด็กหญิงอาภาภัทร ศูนย์ปาน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๒๙

เด็กหญิงสุฐิดา บุญสมทบ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฤทธิเดช

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๓๑

เด็กหญิงชลดา สงสุข
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๓๒

เด็กหญิงนริศรา สิงห์ทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๓๓

เด็กหญิงสุลาวรรณ คำมุงคุณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงปทมาพร เคนท้าว

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๗ / ๒๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๓๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ พนัสขาว
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๓๖

เด็กหญิงมินตรา เคล้าพิมาย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงสุนิศา โอชารส

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๓๘

นายเชษฐโชติ เชษฐสิงห์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๓๙

นายณัฐพล เอียมอินทร์

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๔๐
นายอรงกรต สงวนสิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๔๑
นายธีรเมธ พนัสขาว

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๔๒

นางสาวกฤษณา สิงห์ภักดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๔๓

นายจิรพัฒน์ เจือจาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๔๔

นางสาวกิงกาญจน์

่

วันจงคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กหญิงดาวนิล ทับทิม

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๔๖

เด็กหญิงเมษา เกิดผล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๔๗

เด็กหญิงสุวรรณษา บุดดาลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๔๘

เด็กหญิงอริสรา ใจคง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงศศิกานต์ จันณะรงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา พนัสขาว

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๕๑

เด็กชายอัษฎายุธ สุขกระโทก
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๕๒

เด็กหญิงฉันชนก บัวผุด
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปอศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๕๔

นางสาวปนัดดา จันณะรงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๕๕

นายณัฐชล แซ่หวือ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๕๖

นางสาวปุณณิกา กันมินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปง
นพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๕๗
นางสาววริศรา ธรรมรักษา

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๕๘

นางสาวธัญลักษณ์ พูลพินิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๕๙

นายณรงค์พล พันธุ์สาระภูมิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๖๐
นางสาวปณฑิตา อุดมเดช

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๖๑
นางสาวศรัญญ่า ทองเปยม

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๖๒

นางสาวณัฐณิชา บัวเจริญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๖๓

นางสาวรติศา เผือกสะอาด
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๖๔

นางสาวอัยยลิล กุลกิติกรชัยการ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๖๕
นางสาวกุลรดา กสิกิจวสุนธรา

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๖๖

นางสาวพัชรพร จันเพ็ชร

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๖๗

นางสาวสุทัตตา นิมวรรณโณ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๖๘

นางสาวสาณี จันครา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๖๙
นางสาวทักษิณาพร ประดิษฐ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๘ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๗๐
นางสาวเจนจิรา คาน

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๗๑

นางสาวเอมิกา พุทธมนต์สิงห์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๗๒
นางสาวอรียา พุทธมนต์สิงห์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๗๓

นายพชร จันทะพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๗๔

นายสุรยุทธ จันทรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๗๕

นางสาวสลิสา ซิงห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๗๖
นายวีระศักดิ

์

พรรณจิตต์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๗๗

นางสาวสุพิชฌาย์ หลังสุวรรณ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๗๘

นายฐิตินนท์ กาญจนาพิศาล
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๗๙

นางสาวอินทิรา กะทิศาสตร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๘๐
นางสาวฐดาวรรณ ทรัพย์พิพัฒนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๘๑

นางสาวภัทรพร พุดกลัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๘๒

นายสายฟา แสนทวีสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๘๓

นางสาวทีน่า เดห์ล

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๘๔
นางสาวภูตะวัน เมืองจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๘๕

นางสาวอารียา พฤฒิสาร
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๘๖

นางสาวธัญรดา สิงห์ฮวบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๘๗

นางสาวกรวรรณ ปลืมรุ่งโรจน์

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๘๘
นางสาวปาลิดา สนทนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๘๙

นางสาวพิม ชาญวิวัฒนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๙๐
นายวงศธร ทองอยู่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๙๑

นายชาญวิทย์ อรุโณทัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๙๒
นางสาวรสริน ทองสุกใส

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๙๓

นางสาวจณิสตา เมืองแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๙๔

นางสาวพิชญาภา บือขุนทด
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๙๕

นางสาววีร์สุดา ดอนฮี

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๙๖
นางสาวฉัตราภัทร์ ชัยฐานุเกียรติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๙๗

นางสาวอรุณโรจน์ ไพสิฐเบญจพล
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๙๘

นางสาวสุนิดา เหรียญสกุลอยู่ดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๑๙๙

นางสาวศวิตา พุกชาญค้า
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๐๐
นางสาวนภัสราภรณ์ อ่อนกร

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๐๑
นางสาวอารีรัตน์ จันทเกษม

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๐๒
นางสาวศศิมาศ รวยสันเทียะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๐๓
นางสาวเอมิลี อารียา

่

ทิมมอนส์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๐๔
นางสาวรุจิรา ตัญญา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๐๕
นางสาวจารวี ทีปต์ธนาธิป

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๐๖
นางสาวโศภิษฐา ชุมแสง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๐๗
นางสาวพิจิตรจิรา สุริยันต์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๐๘
นางสาวอารยา หนูชม

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๐๙
นายพิชัยภูษิต ใจมาเชือ

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๑๐
นางสาวเขมสุดา วิทิตกรกุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๑๑
นางสาวนวินดา เทพนำโสมนัสส์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๑๒

นายเวทกิจ แสงอุไร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๑๓

นางสาวสลิลทิพย์ พร้าวตะคุ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๑๔

นางสาวโซเฟย ฟวร์มันน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๑๕ นางสาวเฮเลนา  ภาวิดา

คูมอล
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๑๖

นางสาวชาลิสา ต๊วนยี

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๑๗

นางสาวปวันรัตน์ สุวรรณประทีป
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทย์ ศรีวนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๑๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ปางสุข
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กชายภาคิน บุญมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายสุทธิพันธ์ ประเสริฐพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๒๑

เด็กชายฐปนรรฆ์ แจ่มจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กชายพงศกาญจน์ เหมบุตร

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กชายศุภชัย วังหาญ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๒๔

เด็กหญิงณภัทร ทองย้อย
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๒๕

เด็กหญิงสุชาวดี โพธิทอง

์

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๒๖

เด็กหญิงณัชชา ภูงามนิล
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงวิภาดา ใจแก้ว

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๒๘

เด็กหญิงศศิธร หมืนสาย

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๒๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ยศธิพานา
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กหญิงชลธิชา สุขสม

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงวรพรรณ บุญมี

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๓๒

เด็กหญิงจิรประภา ศิริวรรณ
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๓๓

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีบัวงาม ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๓๔

เด็กหญิงปยะมาศ แสงจ้า
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กหญิงสุนันทา กลินสุคนธ์

่

๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๓๖

เด็กหญิงมัลลิกา โคตรทะจักร ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๓๗

เด็กหญิงกรวรรณ สุขชิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๓๘

เด็กชายวรรณดนัย ขำเมือง
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กชายคณิต สีเทียนทอง

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายนิธิญาพัฒน์ อู่ทอง

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๔๑

เด็กชายสรพัศ วงศ์ทรัพย์ศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กชายปยะพร ค้วมทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๔๓

เด็กชายนันทพัฒน์ รอดสุด
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๔๔

เด็กชายภูริภัทร์ ลีประเสริฐธรรม

้

๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๔๕

เด็กชายธนสรรค์ คำสะอาด ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กชายสราวุฒิ แจ่มมิน ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๔๗

เด็กชายกำชัย แสนสองชัน

้

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๔๘

เด็กชายบวรรัตน์ นาเครือ
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๔๙

เด็กชายธนกร กาบแก้ว
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายทักษะ คุ้มครอง

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๕๑

เด็กชายเขตต์ชัย ปาโท
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๕๒

เด็กชายภีรภัทร บุ้นเฮงหลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๕๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

รักษาถ้อย ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กชายนราธิป กาแดง

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๕๕

เด็กชายอนุภัทร แซ่ตัน ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๕๖

เด็กชายธนชล วุฒิจรัสธำรง ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๕๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฉัตรจอหอ
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงกิตติวรา วงคำ

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๕๙

เด็กหญิงสิรินธ์นุช เจริญพันธ์
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงภัทราพร ทองรอด

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๖๑

เด็กหญิงนัทชา ทองพูล
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กหญิงญานิศา ท้าววิเศษ

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๖๓

เด็กหญิงอริศรา พรมมี
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๖๔

เด็กหญิงสิรินญา อ่อนโพธา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๖๕

เด็กหญิงพราวพิรุณ บุญเสมอ
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กหญิงณัฏฐชา อุ่นประชา

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๖๗

เด็กหญิงมนต์นภา สมุทรวารี
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๖๘

เด็กหญิงธนพร แจ้งศรีวงศ์
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๖๙

เด็กหญิงปทมวรรณ อาแวเฮง ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงปยะดา แสงจ้า

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๗๑

เด็กหญิงพรณัชชา เริญไธสงค์
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๗๒

เด็กหญิงจิดาภา โพธิหวี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๗๓

เด็กหญิงวาสินี ผลวิลัย ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงณัชภัทร รุ่งแสง

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๑ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๗๕

เด็กชายชาญชัย นันทะรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๗๖

เด็กชายประวร วัฒนา
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กชายกิตติพงศ์ รอดรัตน์ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๗๘

เด็กชายชลกานต์ สิงศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๗๙

เด็กชายวีรวัฒณ์ เจ๊ะหมัด
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายอนุสรณ์ หอมเลิศ

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายพงศกร ช่างเหล็ก ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๘๒

เด็กชายวัชรพงษ์ แปนแก้ว
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๘๓

เด็กชายอิชมาเอล จิตร์น้อม ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๘๔

เด็กชายอัฐพล ชาติวรรณ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายภูชิต นาโควงค์

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๘๖

เด็กชายคุณานนต์ สายปง
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๘๗

เด็กชายพัชรพล จันทร์แก้ว
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๘๘

เด็กชายศุภฤกษ์ นาคเปรม
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กชายณัฐพนธ์ ยนต์แสนเทียะ

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์กร เพิมพูล

่

๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๙๑

เด็กชายธนายุต นาวาเจริญ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๙๒

เด็กชายวัศพล พิลาศรี
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงจิรภิญญา วิทยประสิทธิกุล

์

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๙๔

เด็กหญิงมัทนา สุขสมโชติ
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๙๕

เด็กหญิงสาธิตา อมรรัตน์
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๙๖

เด็กหญิงญาณิกา แฝงสวรรค์ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงพรกนก บุญเกิด

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๙๘

เด็กหญิงวรทัย กว้านสกุล ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๒๙๙

เด็กหญิงมนัสวี มิตรมานะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงณัชชา ช่างเหล็ก

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงพรไพลิน รอดสุด

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงดารารัตน์ ศิวะนาวินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๐๓ เด็กหญิงนันทิกาญจน์
นาคพูภัย

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงพรภัสสร พูนชัย

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงพิชญาภา ดิเรกโชค

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา จิตรระเบียบ

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงจิตราพร แฝงด่านกลาง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงพัชราภา พรน้อย

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงชารินา เหมณีย์

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ สายกุณา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๑๑

เด็กชายบูรพา บุนนาค
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ เครือทอง

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๑๓

เด็กชายธนวรรณ เสนอกลาง
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทุนสี
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๑๕

เด็กชายชินพัฒน์ วรประสพ
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กชายวงศพัทธ์ พรมมะสิงห์

๑๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๑๗

เด็กหญิงมีนา บุญเลาะ
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๑๘

เด็กชายธนพล พอตเตอร์
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๑๙

เด็กชายจักรธร เจนศึก
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายอภิชิต อิตกี

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๒๑

เด็กชายพันธวัช คมขำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๒๒

เด็กชายปฎิภาณ เพชรเมือง
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๒๓

เด็กชายภูวนา ลีประเสริฐธรรม

้

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายไชยวัฒน์ เถาว์ทุมมา ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๒๕

เด็กหญิงศลัยลา จิตนาเรือง
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๒๖

เด็กหญิงมาริษา วงมะแสน ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๒๗

เด็กชายอานนท์ กิงเพชร

่

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กชายกานต์ดนัย จูโด

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๒๙

นายธนกร ดวงศรี
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๓๐
นายธนัญชัย สุทธิจิตจุล

๑๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๓๑

นายเตวิช อินทร์จันทร์
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงสุพิชญา รุ่งแสง

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๓๓

เด็กชายนพชัย ยอดสุบรรณ์
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๓๔

เด็กชายธนพงษ์ มิลินทรานุช
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๓๕

เด็กชายวุฒินันท์ ภาวิรัมย์
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กหญิงอารียา สมบูรณ์

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๓๗

เด็กชายพีรพล จะเติบโต
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๓๘

เด็กชายศรีสกุล แสงแก้ว ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๓๙

เด็กชายจักรพรรณ ผลชู

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กชายพิพัฒน์ แซ่ก๊วย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๔๑

เด็กชายอาทิตย์ ขวัญเมือง ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๔๒

เด็กชายศาศวัต บัวศรี ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ เงินท้วม
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กชายธีรภัทร ได้รูป ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๓ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๔๕

เด็กชายพชรดนย์ สุวรรณไทย
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๔๖

เด็กชายกษณัย ชำนาญชานันท์
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กหญิงนำหนึง

่

คำคูณ
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๔๘

เด็กหญิงสโรชา ปจฉาพร ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๔๙

เด็กหญิงกัลยา แซ่หว่อง
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงวริศรา ทิกาปูน

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กหญิงธัชชา ทองทิพย์

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๕๒

เด็กหญิงดารุณี กลินมาหอม

่

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฤทธิศรี

์

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กหญิงวิถาวรีรัตน์ มุ่งหาทรัพย์

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กชายชยพัทธ์ จิติสกล

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๕๖

เด็กชายรุจิภาส ปญญาชน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๕๗

เด็กชายชนาธิป ตัญกาญจน์
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๕๘

เด็กชายสุทธิพงศ์ เนียมปาน ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กชายกฤตเมธ ปรางศรี

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยกูล

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๖๑

เด็กชายธนพร ผิวจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๖๒

เด็กชายกิตตินันท์ พันธ์วงค์
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายณัฐพล สร้อยสกุล

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๖๔

เด็กชายวรินทร์ สายปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๖๕

เด็กชายภูวภัสสร์ พงษ์เจริญ
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๖๖

เด็กชายศิวกร วงษ์ละคร
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทรัพย์ไพศาล
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๖๘

เด็กชายจิรภัทร ขันธิวัตร ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๖๙

เด็กชายจักรพันธ์ อ่อนส้มกริต
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายจักรภัทร ขจรสมบัติ

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กชายธนาธิป ยอดปรึกษา

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์คูณ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๗๓

เด็กชายธัญกร นพปยะชัย
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๗๔

เด็กหญิงเบญญาพร แสงแก้งอ่อน
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงรัตนวดี นาลงพรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๗๖

เด็กหญิงธนัชชา พรหมมา
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๗๗

เด็กหญิงนันทวัน นันทร
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๗๘

เด็กหญิงสุวิชาดา ศรขำ
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงเจนจิรา ศรีเสมอ

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงจณิสตา กวีกิจรุ่งเรือง ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๘๑

เด็กหญิงญาณิศา เจ้าฝาย
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงชานิสา เถาเอียม

่

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๘๓

เด็กหญิงพิมพ์สุดา ฟองกะสา
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๘๔

เด็กหญิงลิลนี ตรีชน
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๘๕

เด็กหญิงศิริวรรณ แสะอาหลี
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ไชยศรี ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๘๗

นางสาวภคมน นภาปญญาวุฒิ
๒๖/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สว่างฟาพฤฒาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๘๘

นายวิชาญ ทองดา
๐๕/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๘๙

นางสุมนา ท้องฟา
๑๕/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๙๐
นางชลธาร พิมหนู

๑๐/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๙๑

นางสาวนัดดา สิงห์โสดา
๑๕/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๙๒

นายศิริชัย ราชวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๙๓

เด็กชายธนพล อำนนไพร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงจิรพัทธ์ แก้วพวง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๙๕

นางสาววนิดา บุราณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๙๖

เด็กหญิงธีรดา อ่อนชุ่ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๙๗

เด็กชายวัลลภ เสืองาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ลาครองชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๓๙๙

เด็กหญิงสิรินยา ปะละลือ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายธรรมธัช ปราดเปรือง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายจิรวัทร แก้วพวง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายสืบพงศ์ น้อยพินิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ประกอบธรรม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กชายศักรินทร์ ไชยเสนา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายชโยดม ก้านน้อย

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงวันเพ็ญศิริ แสงจ้า

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายรัชชานนท์ ทับทิม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงสุกัณญา จะโนภาพ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงอารียา ศาสนา

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงจิราพร ศุภผลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๑๑

เด็กหญิงรินรดา ภูหลวง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๑๒

เด็กหญิงนัฐมล ภูนามูล
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๑๓

เด็กชายพชรพล ดังชัยภูมิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ นางวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๕ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๑๕

เด็กหญิงศุภรักษ์ คิดนอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีมงคล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กชายพงศธร โภคาณพุฒิคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สรสิทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๑๙

เด็กหญิงศศิพิมพ์ แสงสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงอรวรรณ รัญคำภา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงสุชาดา ใจหมัน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๒๒

เด็กชายสหรัฐ คำพิมูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๒๓

เด็กชายกฤษฎา ปญญาสิทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๒๔

เด็กชายรพีภัทร์ แก้วพิทักษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายชัยภัทร โชติช่วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๒๖

เด็กหญิงรชฏ เหมือนวงศ์ธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๒๗

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ดอกนางแย้ม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๒๘

เด็กหญิงจันทร์ยา จะเต๋า

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงณัฐนิชา ประสาวะเท

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงพลอยชมภู อยู่ยง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยฤทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๓๒

เด็กหญิงมาริษา ประกอบธรรม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงพศินกาญจน์

แก้วผลึก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๓๔

เด็กหญิงเจนจิรา ปราบคนชัว

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๓๕

เด็กหญิงเดือนนภา อุปคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๓๖

เด็กหญิงลักษิกา พลอยแหวน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงชาลิสา ผาสุก

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๓๘

เด็กหญิงธัญสุดา รำเรือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๓๙

เด็กหญิงกันติมา ถนอมแนบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ผ่านแสง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายปกรณ์ศักดิ

์

พรมทายาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๔๒

เด็กชายอดิศร คำละคร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๔๓

เด็กชายปญจพล บรรลุสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๔๔

เด็กหญิงลักษมี หมวดอ่อน
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงสุทธิดา สนรัมย์

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๔๖

เด็กหญิงพรพิมล บุญหวัง
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล เปรียบปรางค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๔๘

เด็กหญิงกนกพร เขียวทับ
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงปทมวรรณ หาญชนะ

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองเกตุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงสมฤดี อินจรัญ

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๕๑

เด็กหญิงณฐิตา นามสงค์
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กหญิงลูกศร การสร้าง ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๕๓

นายสมปอง ร้อยจันทึก
๒๐/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๕๔

นายชัยอนันต์ ใจงามกุล
๐๘/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๕๕

นายสนทมงคล ทับน้อย
๐๙/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๕๖
นายทองคำ จำปานวน

๑๔/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๕๗

นายณัฐดนัย วัฒนสง่า
๒๔/๐๔/๒๕๑๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๕๘

นายธินิตศักดิ

์

นิธิมาพงศ์ไท
๑๕/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๕๙

นายนิกร เฉลิมวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๖๐
นายวัลลภ ด่านมะลิ

๑๔/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๖๑

นายประสิทธิ

์

ผลกระมล
๒๔/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๖๒

นายไพบูลย์ กุศลรอด
๐๘/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๖๓

นายธีรภัทร บุญยัง

๒๔/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๖๔
นายบุญเกือ

้

ภูจ้อย
๐๓/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๖๕

นายธิติสรณ์ คงจำรูญ
๓๑/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๖๖

นายสัญญา พึงโพธิ

่ ์

๒๐/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๖๗

นายจิรัฐกิตติ

์

นาคสนธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๖๘
นายวันชัย ค้าผล

๐๑/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๖๙

นายเลิศ สายสา
๑๘/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๗๐
นายเสกสรรค์ เชิดวงษ์สูง

๐๑/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๗๑

นายหลอย เศษฐา
๑๕/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๗๒
นายมนูญ แก่นบัวแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๗๓

นายอนุรักษ์ ปริก
๑๗/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๗๔

นายเอนก เจริญสุข
๐๓/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๗๕

นายยุทธศักดิ

์

ชาวสวน

๑๗/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๗๖
นายธวัชชัย แดงทิพย์

๑๕/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๗๗

นายดนัย นักสกิด
๒๗/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๗๘

นายสยาม อุ่นอารมย์
๑๑/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๗๙

นายวิสิทธิ

์

ม่วงสี
๓๐/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๘๐
นายณัฐกิจ เชาว์ไว

๐๘/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๘๑

นายธนันต์ งามท้วม
๐๗/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๘๒

นายทวีศักดิ

์

โต๊ะมา
๐๘/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๘๓

นายมาโนช สุทธิพิบูลย์
๐๓/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๘๔
นายอนุรักษ์ ปริก

๑๗/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๘๕

นายชรินทร์ บุญเรือน
๑๒/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๘๖

นายอุทัย อินทร์สม
๑๙/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๘๗
นายจำรูญ ทรงสุวรรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๘๘

นายสุชาติ พรหมไหม
๒๒/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๘๙

นายสายันต์ พาฉัตรทอง
๐๕/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๙๐
นายสิทธิโชค รืนเริง

่

๑๒/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๙๑
นายชัยวัฒน์ อ่องประเสริฐ

๐๙/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๙๒

นายเทอดศักดิ

์

ศรีหาศิลป
๑๘/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๙๓

นายจตุรวิทย์ ฆารกุล
๒๕/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๙๔

นายอภิสิทธิ

์

บุญนาค
๐๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๙๕
นายศราวุธ แซ่เอีย

้

๒๖/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๙๖

นายสมเกียรติ มะจะกรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๙๗

นายสมศักดิ

์

พูลพิศ
๒๗/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๙๘

นายธนัชชัย สงขัย
๑๑/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๔๙๙
นายเศรษฐา พุ่มจิว

๋

๑๗/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๐๐
นายชำนาญ มณีวงค์

๒๔/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๐๑
นายศิริศักดิ

์

ทักท้วง
๐๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๐๒
นายพรชัย ถาวร

๑๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๐๓
นายมนูญ ธิมะพงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๐๔
นายหน่อย สิงห์ชัย

๒๙/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๐๕
นายสมปอง ทองอ่อน

๒๙/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๐๖
นายสำรวย จำนงพันธุ์

๑๐/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๐๗
นายประมวล นิธิประภาวัฒน์

๒๗/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๐๘
นายประมูล แซ่ตัง

้

๑๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๐๙
นายประสิทธิ

์

นาคินชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๑๐
นายมานัส ลิมกลันดี

้ ่

๑๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๑๑
นายเดือน พระเมือง

๒๓/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๑๒

นายสมเจตน์
โรจนด่านตระกูล

๑๕/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๑๓

นายศุภชัย แสงทับทิม
๐๑/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๑๔

นายณรงค์ ริยาพันธุ์
๑๐/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๑๕
นายฉัตรชัย วาระดี

๑๐/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๑๖

นายยุทธศักดิ

์

เกษรบัว
๐๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๑๗

นายเทียนชัย สีหมากสุก
๐๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๑๘

นายสมชาติ อัยลา
๐๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๑๙
นายจเร ร่วมใจ

๐๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๘ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๒๐
นายปญญา ห่วงชืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๒๑

นายวิทยาพร ปานมน
๐๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๒๒
นายจรัญ ขวางกระโทก

๓๐/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๒๓

นายบุษกล ลิมเจริญ

้

๐๘/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๒๔

นายรุ่งศักดิ

์

เต้ทอง
๒๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๒๕

นายสนาน สุขพะนัด
๑๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๒๖
นายไกรสร ดวงอินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๒๗

นายสิทธิ สังข์เงิน
๐๓/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๒๘

นายนิสันต์ ปลังกลาง

่

๐๕/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๒๙

นายภคพล แซ่กวน
๓๐/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๓๐
นายธเนศ บุญอินทร์

๐๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๓๑

นายสถาพร ปนโต
๐๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๓๒

นายธีรพล เชืออินทร์

้

๑๐/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๓๓

นายอุไร พิศักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๓๔
นายสิทธิชัย อินทร์อุดม

๑๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๓๕

นายจักรพล ดวงชืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๓๖

นายประหยัด พินิจน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๓๗

นายวิวัฒน์ สันติพงษ์สกุล
๐๓/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๓๘
นายยงยุธ งามแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๓๙

นายเกรียงไกร ผาพงษา
๐๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๔๐
นายจิรโรจน์ เล็กอ่อน

๐๘/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๔๑

นายนัทธวัฒน์ สืบสกุลกาญจน์
๑๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๔๒
นายยศพล สุรวิชัย

๒๓/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๔๓

นายมานะชัย แก้ววิรัช
๒๗/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๔๔

นายสงวน สุดทวี
๐๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๔๕

นายธนากร หนวดเปย
๒๘/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๔๖
นายมโน วิสุมา

๒๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๔๗

นายจิรพงษ์ เจริญรืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๔๘

นายทองเปลว ถึงจีน
๐๒/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๔๙

นายบรรรังชัย ชาวนา
๒๔/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๕๐
นายชยางกูร บุญอุ้ม

๐๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๕๑

นายอภิชาติ โพธิจงรักษ์

์

๑๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๕๒

นายคมกริช โยธะคง
๒๑/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๕๓

นายสุภกิณห์ น้อยรุ่ง
๒๙/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๕๔
นายอนันต์ นิมเจริญ

่

๐๓/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๕๕

นายพนมยงค์ สารพล
๑๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๕๖

นายเสกสรรค์ ชัยวิรัตน์
๒๓/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๕๗
นายวสันต์ พุกประทุม

๐๓/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๕๘

นายธีรภัค ธนภาธันย์
๐๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๕๙

นายกิตติศักดิ

์

ศรประสิทธ์
๑๔/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๖๐
นายสุทธิ ปทมดิลก

๒๖/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๖๑
นายมานพ ปานจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๖๒

นายเสฎฐวุฒิ ปองสงวน
๑๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๖๓

นายเกริก พิมพาลัย
๒๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๖๔

นายทรงพล บัวสุวรรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๖๕
นายวรวุฒิ วิมาลา

๐๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๖๖

นายวิทยา พงษ์เขียว
๒๓/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๖๗

นายฉัตรชัย อยู่ศรี
๐๙/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๖๘

นายสมเกียรติ สนันนำหนัก

่

๐๘/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๖๙
นายเอกชัย สุ่ยหาวงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๗๐
นายกามีย์ ชิเนเรลลี

่

๒๖/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๗๑

นายพรศักดิ

์

ทองระยา
๒๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๗๒

นายดนัย เกรียมมะเริง
๐๓/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๗๓
นายไพฑูรย์ สนองพงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๗๔

นายมนตรี ห้วยใหญ่
๒๘/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๗๕

นายชูศักดิ

์

เพียรดี
๐๒/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๗๖

นายฐปกรณ์ อาจเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๗๗
นายบรรจงศักดิ

์

กุหลาบหอม

๒๗/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๗๘

นายธงชัย โหมดวัฒนะ
๐๔/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๗๙

นายพิทักษ์ ทับมงคล
๑๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๘๐
นายสุทธิพงศ์ จินตนา

๒๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๘๑
นายอภิสิทธิ

์

ชืนสกุล

่

๑๐/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๘๒

นายแสงอรุณ คล้ายสุบรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๘๓

นายชัยวิรัตน์ โสมสา
๒๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๘๔

นายศักดา เตชะอรุณ
๐๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๘๕
นายกนก แสนสุด

๑๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๘๖

นายวัชรา กมลแมน
๒๘/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๘๗

นายกฤษดา เกิดศรีสุข
๒๔/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๘๘

นายทศพล ภูริภัทรวัฒนกุล
๑๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๘๙
นายวิชัย สุขกาย

๑๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๙๐
นายสุพัฒน์ ลัดดาศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๙๑

นายนิรุธ ถนอมจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๙๒
นายวุฒิพงษ์ รุ่งเกลียง

้

๑๔/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๙๓

นายสุทธานี กำแพงดี
๐๙/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๙๔

นายวิทวัต โภชกรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๙๕

นายสมศักดิ

์

ภู่พูนทรัพย์
๒๗/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๙๖
นายกิติชาญ หวังมวลกลาง

๐๓/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๙๗

นายนพรัตน์ แสงประกาย
๑๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๙๘

นายวุฒิพงษ์ เพลิดเพลิน
๒๕/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๕๙๙

นายดนุพล ศรีสุขโข
๑๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๐๐
นายเอนก ปาละวัตร์

๐๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๐๑
นายปกรณ์ เรืองสกุล

๐๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๐๒
นายเอกลักษณ์ ชุ่มเชือ

้

๐๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๐๓
นายพีระพงษ์ จิมลิม

้ ้

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๐๔
นายวัฒนพล แก้วสว่าง

๐๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๐๕
นายกฤตย์ โภคทรัพย์

๒๘/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๐๖
นายสาธิต สุขมี

๐๕/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๐๗
นายวัชระ ชูแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๐๘
นายอนุวัฒน์ เกตุฉวี

๒๘/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๐๙
นายชัชริน วันทอง

๒๐/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๑๐
นายวิษณุ นาวาศิริ

๒๘/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๑๑

นายศักดิสิทธิ

์ ์

เกตุขวง
๓๐/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๑๒
นายอนุวัฒน์ ปรารมย์

๑๕/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๑๓

นายภีม ศิริสหวัฒน์
๐๔/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๑๔

นายศุภโชค สีตี

๋

๒๘/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๑๕

นายอนุพนธ์ พิมพา
๐๒/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๑๖
นายชนาธิป วิเศษหอม

๑๑/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๑๗

นายโชคทวี แขวงเมือง
๐๒/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๑๘

นายภาคภูมิ ขำนุ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๑๙

นายสิทธิชัย ตาดี
๐๑/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๒๐
นายวราชัย ศิริรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๒๑

นายนพดล เพียนงาม
๐๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๒๒

นายพงษ์ภักดิ

์

ขันธวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๒๓

นายเอกวัฒน์ จุติวารี
๐๖/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๒๔
นายมานะ ทังอินทร์

่

๑๗/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๒๕

นายสาธิต ฉัตรแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๒๖

นายจตุพล แพน้อย
๐๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๒๗
นายบูรพา องอาจ

๑๘/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๒๘

นายบุลากร ทินโนรส

๒๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๒๙

นายนพเดช ชูสงค์

๒๓/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๓๐
นายวิทวัช พละสาร

๑๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๓๑
นายคณิน วรรณโกษิตย์

๑๖/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๓๒

นายภูวดล หงษ์อินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๓๓

นายวัชรพล เสือโพด
๒๒/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๓๔

นายขจรเดช เม่นคง
๐๑/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๓๕
นายจักรี ศรีอรุณ

๐๕/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๓๖

นายอาชานัย ตังวิชัยวรดิษฐ์

้

๒๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๓๗

นายวราวุฒิ พลอยโต
๑๐/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๓๘

นายอาคม โชตัง
๒๙/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๓๙
นายศรายุทธ ฉิมพาลี

๐๕/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๔๐
นายณัฐกมล บุญหลัง

๓๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๔๑

นายจักรกริช ศรีวิชัย
๐๗/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๔๒

นายไพศาล นาคจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๔๓
นายธนาภัทร ศรีมงคล

๑๔/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๔๔

นายดนัย แก้วใส
๑๔/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๔๕

นายพายุ จันทร์ใด
๑๙/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๔๖

นายพิพัทธ์ เรืองรักษา
๒๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๔๗
นายสุวิสท์ เทศธรรม

๒๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๔๘

นายกิจจา ลาดผึง

่

๒๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๔๙

นายธวัชชัย นอกสูงเนิน

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๕๐
นายสุรศักดิ

์

หอมหวล

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๕๑
นายธนวัฒน์ ซ่อนนอก

๐๙/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๕๒

นายสราวุธ จุ้ยม่วงศรี
๒๘/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๕๓

นายบุญเสริม สวนสุวรรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๕๔

นายสมบัติ สกุณสิงห์
๐๙/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๕๕
นายธนกร มีแสง

๑๗/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๕๖

นายอำนาจ ระวังสำโรง
๓๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๕๗

นายนันทวัฒน์ บุญมี
๐๒/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๕๘

นายคฑาวุธ ขวัญทอง
๐๓/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๕๙
นายสุประดิษฐ์ นรดี

๒๐/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๖๐
นายเอกวิทย์ คณะเขตต์

๐๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๖๑

นายพงค์ธิป สายประดิษฐ์
๑๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๖๒
นายปุรเชษฐ์ เศรษฐกุดัน

๒๖/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๖๓

นายเจตวัช ประจวบสุข
๐๙/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๖๔

นายธนากร อนุสุเรนทร์
๐๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๖๕

นายธีรศักดิ

์

สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๖๖
นายสันติสุข วงศ์พันธุ์

๑๑/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๖๗

นายรัฐพล บุญครัง

่

๒๐/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๖๘

นายอาทิตย์ เนียนศิริ
๓๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๖๙

นายสราวุธ สีสิงห์
๒๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๗๐
นายเกรียงไกร บุญพึง

่

๐๓/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๗๑

นายพุธลี หอมหวาน
๒๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๗๒

นายดุสิต หมวดมงคล
๒๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๗๓

นายจักริน ออมสิน
๒๗/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๗๔
นายสมหวัง พึงโพธิ

่ ์

๑๓/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๗๕

นายนวิน แซ่ลี
๐๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๗๖

นายทวีศักดิ

์

ซำสาด
๑๔/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๗๗

นายเทอดศักดิ

์

เจือบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๗๘
นายสุรสิทธิ

์

กลับขัน
๑๖/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๗๙

นายกรวิชญ์ เตียวลักษณ์
๒๔/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๘๐
นายพงศ์พัฒน์ หนูแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๘๑

นายประกาศิต บำรุง
๓๐/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๘๒
นายนิรุตติ

์

ความปลงใจ
๐๑/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๘๓

นายพงศธร ภู่พวง
๐๒/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๘๔

นายสิชล แจ่มจำรัส
๑๘/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๘๕

นายประพจน์ ปานประเสริฐ
๒๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๘๖
นายพีรพงษ์ แซ่อึง

้

๐๖/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๘๗

นายเรืองวิทย์ ฝอยทอง
๑๔/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๘๘

นายชาลี สินสายรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๘๙

นายปยะวัฒน์ สุรภาพ
๒๓/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๙๐
นายสมชาย ดีประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๙๑

นายอภิชาติ จำปาศรี

๑๗/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๙๒

นายณัฐพร ศรีสุข

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๙๓

นายวรพล พงษ์นัยรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๙๔
นายสุรสิทธิ

์

สร้อยคำดี
๐๘/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๓ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๙๕

นายธวัชชัย เหล็กไหล
๑๕/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๙๖

นายเทวราช สุวรรณกุฎ
๐๗/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๙๗
นายเทพจักรกฤษณ์ กลางจอหอ

๐๖/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๙๘

นายอัครพงษ์ เดชขาว
๐๒/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๖๙๙

นายวิทวัส พันธุ์ทอง
๒๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๐๐
นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ

๓๑/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๐๑
นายสัญชัย ประดา

๐๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๐๒
นายอภิชาติ พุ่มอุบล

๐๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๐๓
นายวุฒิภัทร กระจ่างแจ้ง

๒๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๐๔
นายธนากร ชลาลักษณ์

๐๕/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๐๕
นายธวัชชัย สุริยาศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๐๖
นายวรรณศักดิ

์

คำพินิจ
๒๖/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๐๗
นายศุภรงค์ นาคผสม

๐๙/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๐๘
นายทวีศักดิ

์

เลียบทวี
๒๙/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๐๙
นายจีรณะ บุญชุม

๑๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๑๐
นายนฤเบศร์ ถนอมสุข

๑๘/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๑๑

นายบุญถม ศรีปทุม
๑๐/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๑๒

นายนพดล เวียนระวัง
๓๑/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๑๓
นายประจักษ์ มาแสวง

๒๒/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๑๔

นายชัยยุทธ โตสุนัน

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๑๕

นายเกษศดา ขอนยูง

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๑๖

นายกรีพล ศรีจันทร์แก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๑๗
นายชุติภาส ทิพประเสริฐ

๐๔/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๑๘

นายแมน ทองสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๑๙

นายพรวิเศษ ฮวดศรี
๐๔/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๒๐
นายธนะบัตร์ วิโกสม

๑๑/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๒๑
นายมณเฑียร นงนุช

๑๙/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๒๒

นายวุฒิพงศ์ นาคเล็ก
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๒๓

นายณัฐพงษ์ เขียวเพ็ชร
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๒๔

นายทิวา สาระสิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๒๕
นายชานนท์ รุ่งโรจน์

๒๙/๑๕/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๒๖

นายสมพร ทันใจ
๐๓/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๒๗

นายสุรเดช ศรีพอ
๐๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๒๘

นางปวันรัตน์ พัสตรานนท์
๐๘/๐๓/๒๔๙๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๒๙
นางสมศรี วิโลพรม

๑๒/๐๙/๒๕๐๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๓๐
นางบวรวรรณ ภูมิคำ

๐๕/๐๓/๒๕๐๗
เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๓๑

นางสุนีย์ เขียวสอาด
๐๗/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๓๒
นางศิริวรรณ เอียมวิลัย

่

๐๕/๐๒/๒๕๑๐
เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๓๓

นางวงเดือน จันทร์โคตร
๑๑/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๓๔

นางสาวอัจฉรา รุ่งเรืองศรี
๒๒/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๓๕

นางสาวอารีรัฐ สีหามาตย์
๐๙/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๓๖
นางสาวโสภา ไทยกิง

่

๒๒/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๓๗

นางบุษรินทร์ กิจบรรหาร
๐๗/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๓๘

นางสาวดรุณี ลำดวน
๑๒/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๓๙

นางสาววิไล ศรเดช
๑๙/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๔๐
นางสาวผ่องศรี นาคนุช

๐๑/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๔๑

นางสาวกัญญา ทองอยู่
๓๐/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๔๒

นางสาววิภาวรรณ ผ่องศรี
๐๕/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๔๓

นางสาวจิรภิญญา เกษมทรัพย์
๐๑/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๔๔
นางสาวสุพารัตน์ อุ่นหลำ

๒๔/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๔๕

นางสาวจุฑามาส แช่มชอง
๑๘/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๔๖

นางสาวนิพาพร อินาวัง
๐๒/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๔๗

นางสาวสายฝน ไทยสงค์
๒๖/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๔๘
นางสาวกนกพร คุ้มไข่นำ

๒๒/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๔๙

นางสาวอรพินท์ ภักดี
๑๑/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๕๐
นางสาวอรอนงค์ จันทร์สอย

๒๔/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๕๑

นางสาวกาญจนา อ้นอำพล
๐๗/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๕๒
นางสาวณัฐชา ละคำ

๑๓/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๕๓

นางสาวกษมา เจริญวานิช
๐๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๕๔

นางสาวณัฐาพร ศรีสมร่าง
๒๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๕๕

นางสาวบุษบา อนุไพร
๐๒/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๕๖
นางสาวอำพร โช

๑๘/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๕๗

นางสาวอุษา เอียมสะอาด

่

๒๓/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๕๘

นางสาวอมรรัตน์ ภูครองทุ่ง
๐๙/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๕๙

นางสาวจันทาเพ็ญ ขันทองดี
๐๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๖๐
นางสาวกมลวรรณ พันธ์จุ้ย

๑๗/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๖๑

นางสาวจันจิรา แซ่อึง

้

๓๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๖๒

นางสาวกันย์สิณี
เดชาโชติสกุลวงษ์ ๐๒/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๖๓

นางสาวรมิดา ขญาสมบูรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๖๔
นางสาวสุชาดา อยู่สุข

๐๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๕ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๖๕

นางสาวอัญชนา เอียมวุฒินันท์

่

๐๕/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๖๖

นางสาวกนกพร ภาชนะปรีดา
๒๗/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๖๗
นางสาววารุณี คุณแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๖๘

นางสาวมานิตย์ ชิดสันเทียะ
๐๕/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๖๙

นางสาววนาลัย จูรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๗๐
นางสาวรัตนาวลี พันธ์เอก

๒๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๗๑
นางสาวเมทาวี นำทอง

๐๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๗๒

นางสาวยุวะดี อินอุดม
๐๔/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๗๓

นางสาวสมฤดี ขวัญสงเคราะห์
๒๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๗๔

นางสาวประภัสสร อามาตมนตรี
๐๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๗๕
นางสาวโยธการ์ จันทร์แย้ม

๒๓/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๗๖

นายมนัสนันท์ ศรีบาล
๑๘/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๗๗

นางสาวคณาพร เหมือนศรีชัย
๐๓/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๗๘

นางสาวธัณย์สิตา สังวิจิตร
๑๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๗๙
นางสาวแอนนา ม่วงอ่อน

๒๗/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๘๐
นางสาวพัชรา เอียมสะอาด

่

๒๖/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๘๑

นางสาววสุลักษณ์ พงษ์วิลัย
๑๘/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๘๒

นางสาวบุญทรง บัวกรด
๐๖/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๘๓
นางสาวสมคิด คงขาว

๒๐/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๘๔

นางสาวนฤเนตร จันทร์อ่อน
๒๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๘๕

นางสาวรุ่งนภา โตไผ่
๐๕/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๘๖

นางสาวนฤมล อาศัยนา
๒๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๘๗
นางสาววันเพ็ญ โชตัง

๐๙/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๘๘

นางสาวกนกวรรณ นวลแสง
๑๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๘๙

นางสาวปนรัตน์ ไกรฤกษ์
๒๔/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๙๐
นางสาวเทรซี เอ็ดน่า

่

เฟลตเชอร์
๒๐/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๙๑
นางสาวกชกร เมืองวงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๙๒

นางสาวอังคาร โคตรจิตร
๑๒/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๙๓

นางสาวนุชจรี หนูเอียม

่

๒๙/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๙๔

นางสาวเสาวนีย์ สุนิพัฒน์
๐๑/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๙๕
นางสาวพิณทิพย์ ช่อฟา

๑๐/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๙๖

นางสาวศศิณี ทีทอง
๒๘/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๙๗

นางสาวเฉลียว แสนแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๙๘

นางสาวอรวรรณ คำเพราะ
๑๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๗๙๙
นางสาวธนัฎฐา บุญมาก

๐๖/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๐๐
นางสาวชลดา ห่วงรักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๐๑
นางสาวจินตนา ตุมทองดี

๐๑/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๐๒
นางสาววิกาญจน์ดา กระต่ายทอง

๐๕/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๐๓
นางสาวเนตรนภา พูลสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๐๔
นางสาวประภัสสร สุวรรณเทพ

๐๘/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๐๕
นายจักรี สวัสดินาที

์

๐๖/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๐๖
นางสาวดวงกมล เจริญผล

๓๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๐๗
นางสาวกัญตนา ภู่ประดิษฐ์

๐๗/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๐๘
นางสาววิไลวรรณ บุญชู

๒๒/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๐๙
นายธีรยุทธ เจริญภักดี

๓๑/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๑๐
นางสาวจงรักษ์ คำดี

๐๙/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๑๑

นางสาวรัตนา พรมพิมพ์
๑๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๑๒

นางสาวนิตยา ถินทวี

่

๓๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๑๓

นางสาวสุนิสา คำสิงห์
๓๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๑๔
นางสาวสมหญิง แทนบุญ

๑๒/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๑๕

นางสาวนิรมล อินสิงห์
๒๑/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๑๖

นางสาวจินตหรา สมภาค
๑๓/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๑๗

นางสาวดุจดาว อรัญคีรี
๒๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๑๘
นางสาวนภาพร นามพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๑๙

นางสาววาสนา บูรณะ

๑๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๒๐
นางสาวสกุณา สุทธิพิบูลย์

๐๒/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๒๑

นางสาววรดา โยโธ

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๒๒
นางสาวชลธิชา สุขเอนก

๐๓/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๒๓

นางสาววันเพ็ญ พงษ์สาลี
๒๑/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๒๔

นางสาวสุชารี สิมพลี
๒๖/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๒๕

นางสาวนภาพร อิมทรัพย์

่

๒๔/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๒๖
นางสาวไอรดา ชารีมา

๓๐/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๒๗

นางสาววัลนิภา ชัยภาพ
๒๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๒๘

นางสาวอรนาถ อัชชาศัย
๓๐/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๒๙

นางสาวชิดชนก ทองปน
๓๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๓๐
นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๓๑

นางสาวสุทธิดา เอียมใหญ่

่

๐๑/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๓๒

นางสาวจันทนิภา กู้เขียว
๐๙/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๓๓

นางสาวอุไรวรรณ วิทยาบำรุง
๒๕/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๓๔
นางสาวฐิติวรดา บุญรักษา

๒๑/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๗ / ๒๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๓๕

นางสาวกนกวรรณ จีรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๓๖

นางสาวพรรณภา คำจ้อย
๐๓/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๓๗
นางสาวศิริลักษณ์ ดาวเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๓๘

นางสาวสิริอร ปลืมใจ

้

๑๓/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๓๙
นางสาวพิมพ์ประภา มาชำนิ

๐๕/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๔๐
นางสาวรัตนาภรณ์ กระชัน

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๔๑
นางสาวสุวรรณี มากิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๐
เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๔๒

นางสาวจามจุรี นามพุทธา
๑๙/๐๘/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๔๓

นางสาวสุภาภรณ์ เข็มมัน
๒๔/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๔๔

นางสาวอัมพร ชัยประภา
๑๔/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๔๕
นางสาวธิริศสา เครือไชย

๓๐/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๔๖

นางสาวพรรษอร โสภา
๓๐/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา สังกะเปรียว  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๔๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วิไชยวงษ์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๔๘

เด็กชายไพรวรรณ์ เชือจีน

้

๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กชายยศสรัล จันทะสะ

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กชายรพีภัทร สุนารักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๕๑

เด็กชายจิรพัฒน์ อุดมพันธ์ ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๕๒

เด็กชายปรวิช กุลปะละ
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กชายพชรดนัย กำลังคลี

่

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๕๔

เด็กชายภูวนัย ดรุนัยธร
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๕๕

เด็กชายเจษฎา ไกรนาค ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๕๖

เด็กชายอภิชัย นพรัตน์
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กชายนราธิป สว่างเดือน ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๕๘

เด็กชายยีฮาด ลายนารี
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๕๙

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ผาริวงษ์
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กชายอักษรศาสตร์ อนันเต่า

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กชายศุภวิชญ์ คุ้มตลอด

๓๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๖๒

เด็กชายนรินทร์ธร น้อยทรง
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๖๓

เด็กชายชนาธิป ภิรมย์เชย
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๖๔

เด็กชายธนากร จันดาผล
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ก๋องแก่น ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๖๖

เด็กชายเกริกพล บุญเสริม
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๖๗

เด็กชายคุณัชญ์ เทียงพิมล

่

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๖๘

เด็กหญิงกิตติกา ใยบัว ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ร่วมกุศล

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๘ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงปรินทร เย็นชืน

้

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๗๑

เด็กหญิงปณฑารีย์ บุญเพ็ง
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กหญิงมัณฑิตา ชืนอุรา

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๗๓

เด็กหญิงกาญจนา คูณขุนทด
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๗๔

เด็กหญิงกิตติมา แย้มงาม ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๗๕

เด็กหญิงรุ่งธิวา ตะเวียงน่าน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงนพมาศ ประจักสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๗๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สร้อยมาลุน
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๗๘

เด็กหญิงมีนา ม่วงคำหมืน

่

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๗๙

เด็กหญิงปุษยา วงค์เรือน
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงยศวีร์ หวังประเสริฐ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๘๑

เด็กหญิงอรทัย ยืนทน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๘๒

เด็กหญิงสุนิตา โลชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๘๓

เด็กหญิงพรนภา ฉวีจันทร์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กหญิงดวงพร ทองโสภณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๘๕

เด็กหญิงปรมินทร์ แสนมี ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๘๖

เด็กชายฐานันดร์ กระสังข์
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๘๗

เด็กชายพุทธภูมิ ทาชาลี
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กชายภคิน หิรัญรักษ์ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๘๙

เด็กชายภูวดล สนสุวรรณ
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายกรภิสิทธิ

์

งามสมมิตร
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทำนา ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กชายศุภโชค ริดเม้า ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๙๓

เด็กชายศิริวัฒน์ บุญวัฒน์
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๙๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศิริโสม
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๙๕

เด็กชายพิธิวัฒน์ ปรางทอง
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กชายอัครวิชญ์ แถวถึก ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๙๗

เด็กชายไพบูรณ์ เพียรคาด ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ น้อยบุ่งค้า
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๘๙๙

เด็กชายดนุพล เปะอยู่ ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กชายแอนดรูว์ ยาร์ ซาร์ วิน ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ นวการพาณิชย์

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กชายธีระพงษ์ เหมัง ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายชนาธิป ศรีวิเศษ

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กชายตะวัน ศรีนุ่นอินทร์

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖๙ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงฐิฏินันท์ ต้นวงค์

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กหญิงธนพร เมฆฉาย ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงบุญสิตา สายทอง ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ใจดี

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงหทัยทิพย์ คำภักดี

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงณัฐทิตา สุขเจริญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงนริศรา ห้วยสมุทร

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กหญิงวรรณณิษา ทนายสิงห์

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๑๓

เด็กหญิงอารยา รอดแก้ว
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๑๔

เด็กหญิงไอลัดดา เคนพะนาน
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงกฤษณา ก้านวาด

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๑๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อารมณ์ชืน

่

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๑๗

เด็กหญิงบุญญาพร เสนาพันธ์
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๑๘

เด็กหญิงบุญธิดา เสนาพันธ์
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กหญิงสุกัญญา แสงตา

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงสุดธิดา โลเวลล์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๒๑

เด็กหญิงศิริพักตร์ โพธิศรี

์

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๒๒

เด็กหญิงศิรินภา พิมพ์อินทร์ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กชายศุภชัย ประภัศศร

๑๓/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๒๔

เด็กชายไตรเทพ รอบดูดี
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๒๕

เด็กชายจักรกฤต คงเพชรศักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๒๖

เด็กชายธีรภัทร ใจทอง
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กชายอนุสิทธิ

์

อินต๊ะวงค์
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๒๘

เด็กชายวิศรุต รักโพธิ

์

๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๒๙

เด็กชายพันธกานต์ ประทีปอรุโณทัย ๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กหญิงกุลนันทน์ ประสพนิจ

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กหญิงดวงกมล สิงเทพ

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๓๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สิงห์โต
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๓๓

เด็กหญิงกฤษณา สมบูรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิงห์คำ

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กหญิงชนิดาภา ตันแก้ว

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๓๖ เด็กหญิงอรุณสิริลักษณ์
ผาสุข

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๓๗

เด็กหญิงจันทิมา สัทธาธรรม
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กหญิงพิมลพรรณ ศิริวรรณ์

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กหญิงยุวดี ศิลปทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๐ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงสุภาพร เจ็กชาตรี

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๔๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีมงคล ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กหญิงอภิชญา วงษ์คูณ ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๔๓

เด็กหญิงวรินยุพา สร้อยขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๔๔

เด็กหญิงเพียงณพา โพธินรินทร์

์

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๔๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ ขุนจิต
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กหญิงภาสินี ภิรมย์กิจ

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๔๗

เด็กหญิงปรางทิพย์ ปะรุวันรัมย์ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๔๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ มฤคสนธิ

์

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๔๙

เด็กหญิงขวัญรวี ยศมา
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายสุขเกษม ตาประโคน ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ หิรัญวัฒนสุข
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๕๒

เด็กชายทินกร จันดาผล
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๕๓

นางสาวปราณี เนืองนันต์
๒๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กหญิงรวิสรา จันทร์ประเสริฐ

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๕๕

เด็กหญิงอมลรดา คำแพงศรี
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๕๖

เด็กชายชนะกิจ ปรางค์จันทร์
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๕๗

เด็กหญิงอารียา ทุมาสิงห์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กชายศักดิศิธรณ์

์

กาเตือย

่

๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๕๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ผาลี
๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเสริม

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๖๑

เด็กหญิงกมลชนก อุดมคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กหญิงดวงฤดี เรืองฤาหาร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๖๓

เด็กหญิงกิตติมาพร พันธ์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๖๔

เด็กหญิงศิริพร อุปวันดี
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๖๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญมาก
๑๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ใจขม

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๖๗

เด็กชายวรชัย วัฒนพันธ์
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๖๘

เด็กหญิงนิพาดา เงินจันทร์
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๖๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บัวด้วง
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิงห์สถาน

๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๗๑

เด็กชายนิธิทัติ รุ่งเรืองสุวรรณ ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๗๒

เด็กหญิงศศิภา นาคำ
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๗๓

เด็กหญิงณัฐพร ศรียะ
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กหญิงณริสสา เฉียงพิมาย ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๑ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๕๙๗๕

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขสวัสดิ

์

๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ละอองดี
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กหญิงวัชรี นาคพันธ์

๑๒/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 ธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๗๘

เด็กชายปรเมษฐ์ โคตรชัยยา
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๗๙

เด็กชายพาทิศ บัวทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กชายพุฒิเมธ เรืองฤทธิ

์

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กชายวีรภัทร หนองใหญ่

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๘๒

เด็กชายวิษณุ ศรีพรม
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๘๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ยอดสง่า ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๘๔

เด็กชายเมธา อัครกุลบุตร
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กชายวงษ์อมร กำมาแสน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๘๖

เด็กชายธนภัทร แสงแก้วอ่อน ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๘๗

เด็กชายอดิศร คลังสมบัติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๘๘

เด็กชายเสก ชะรอยรัมย์
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กชายสันต์ ชะรอยรัมย์

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กชายโซนี

่

เบร็ตแต็งแจร์
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๙๑

เด็กหญิงศศิประภา ชาวนา
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๙๒

เด็กหญิงสายใจ สุรันนา
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงสุกัญญา แสงอินทร์

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๙๔

เด็กหญิงเนตรชนก ซองทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๙๕

เด็กหญิงวิวรรธณี สู้สงคราม
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๙๖

เด็กหญิงชลิตา ธรรมศิริ
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กหญิงสรัลพร อุปรี

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๙๘

เด็กหญิงอรอุมา เสนคราม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๕๙๙๙

เด็กหญิงใบหยก คุณวงศ์
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สมัญญา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กหญิงปณฑิตา นาหนองตูม

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กหญิงนิรากร ภิญโญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงธันยพร ทองก้อน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กชายกฤษณะ ธานี

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กชายคัมภีร์ คล้ายสิงห์

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กชายฐิติศักดิ

์

แฝงสวรรค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กชายณภัทร เทศสูงเนิน

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ฮาตวิเศษ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ด่านเดิม

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๒ / ๒๒๙
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ชบ ๒๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายถิรวุฒิ ขุระสะ

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กชายทองนรินทร์ แย้มศรี

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กชายนราธร วิชาดี

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กชายพุธิพงษ์ ผลเจริญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กชายภาดา เทพทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กชายรัชพล ศรีคงรักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กชายวุฒิชัย เจ๊ะมะ

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กชายสิทธิกร สมวงศ์ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายอติชา วรรณวงศ์

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายจิรัฏร์ ศิริอารุณปญญา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายอนุภัทร เอียมมา

่

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กชายธนาวัฒน์ แวดไธสง

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายณัฐบุตร สายสลำ

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มณีนิล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายกวินภพ ตังอุทัยเรือง

้

๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายวีรพล แปลนกลาง

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กชายวัทนธร ภรรัชวีร์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายบัณทัต เทียบคำ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทรนิภา

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงชลธิชา เฉลาหอม ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงญานภัทร เหลาสา ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชา หนองใหญ่ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กหญิงนพพรรณ จันทร์เสงียม

่

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงนภิศราพร แสนสุข ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงปนสุดา พวงธนะสาร

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงฝนทิพย์ สุคนธรังษี

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงอรนลิน บินกาซัน ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงอรรณรติ ขุนทศ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงชนิกานต์ พูลเอียด ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงทิพรัตน์ ศาลางาม ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงอารยา ดีประวี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กหญิงฎังคมน มาไกล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์หอม

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงศิลามณี ผาดี

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงหฤทัย แสงทองย้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๓ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๔๕
นางรัตนา สัมพันธ์จิตร

๒๓/๖/๒๕๐๘
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 หนองใหญ่  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายรัชตะ อำไพ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายอชิรวิชญ์ โสภา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กชายศุภณัฐ โลกานิตย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กชายวศิน ต่ออ่อน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กชายธนภัทร โพธินา

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กชายรัชพล สุภาพ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กชายศุภวิช มาลัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

มากเลาะเลย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กชายรติกร พันธ์เลิศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายก่อพงศ์ ศุภเลิศจิรานนท์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กชายสุภิลักษณ์ ภูษณะพงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กชายปริตต์ สัตตรัตน์พงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายบัลลังก์ เทียนชัย

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กชายศุภวิชญ์ เขียวขุนศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ โกมารศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายวีรภัทร พงษ์สุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายธนดล ชาวไชย

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กหญิงอรปรียา ดวงชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กหญิงชนสรณ์ ปนแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงสุพิชชา ไชยณรงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงชนากานต์ แหงมงาม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กหญิงจิดาภา รอดเวียง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กหญิงวรกมล เครือบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงสินธุ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงจิรชยา รัตนภักดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงสุกัญญา บุญศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงนรีธิติ พงษ์โสภณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กหญิงโกลัญญา ธานี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กหญิงชัชนันท์ ชัยพันธุ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงนลินทิพย์ วงษ์เจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงมนธิรา สุภาคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พูลเพิม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงชนิดา สัญญเขต

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร สากร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงจินดารัตน์ เพชราช

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงเขมจิรา กิมฮันเจริญ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงญาดา ทองบุญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กหญิงฐิติพร มีมานะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กหญิงชญานันท์ หัดจำนงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กหญิงอังศุนิตย์ แสนสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงอัครพรรณี ปกษากนก

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองขจิตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงจิณห์นิภา รักษาพันธุ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงธนภรณ์ เครือหงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กชายวุฒิพงศ์ นิธิภูริวัฒน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กหญิงกรกช พลเยียม

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงแพรวา นิลอุบล

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายธนพลชัย บุญเลิศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายจิรายุ ดาสิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายพิสิษฐ์

ผลลาภวงษ์เจริญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายนนทนันท์ ถมยา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายภวินท์ ประสมศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายธนัท ทองดี

๘/๑๒/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ คชรักษ์

๑๓/๘/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กชายภูมินทร์ ปฎิรัตนัง

๓๐/๔/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงธิติยา อุปชาย์

๑๔/๓/๒๕๔๘
ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงวรุณรดี ขนุนทอง ๙/๑/๒๕๔๘ ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กหญิงบันดิตา แก้วกำแหง

๑๗/๑/๒๕๔๘
ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กหญิงอัจฉราวดี งดงาม ๔/๙/๒๕๔๘ ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายนราทิพย์ ประณต

๑๐/๘/๒๕๔๘
ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กหญิงปยนุช กล้าหาญ

๒๐/๙/๒๕๔๘
ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายวรโชติ สกุลเชือ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงอนัญญา คล้ายอำ ๙/๘/๒๕๔๘ ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กชายศิริรัตน์ ศรีหาวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงสุพัตรา ฤทธิเดช

์

๒๖/๙/๒๕๔๘
ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๑๑

เด็กชายนพรุจ พรหมแย้ม
๑๒/๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๑๒

เด็กหญิงสุพัสตรา สุวรรณสิทธิ

์

๒/๗/๒๕๔๘ ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๑๓

เด็กหญิงรุ่งนภา พันธุ์สาม
๑๖/๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กหญิงพรทิพา ขำสำอางค์

๒๑/๕/๒๕๔๘
ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๕ / ๒๒๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๑๕

เด็กหญิงอารียา ยมพงษ์
๒๔/๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๑๖

เด็กหญิงภัทราพร สาระผล
๒๒/๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดช่องแสมสาร ช่องแสมสาร  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๑๗
นางฐิติมาวัลย์ นารีจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๐๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๑๘

นางฉันทนา อำนวยพรสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๐๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๑๙

นางบุษบงค์ โพธิรอด
๓๐/๑๒/๒๕๐๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๒๐
นางจุฑามาศ ภูมรินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๑๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๒๑
นางนารี ผลไธสง

๐๘/๑๑/๒๕๑๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๒๒

นางสาวไพรินทร์ ปลืมเกษร

้

๐๙/๐๖/๒๕๒๐
ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๒๓

นางสาวอรอนงค์ มงคลธนวัฒน์
๑๔/๐๒/๒๕๒๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๒๔

นางอัมพร ปลังกลาง

่

๒๖/๐๔/๒๕๒๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๒๕
นางสาววรณีย์ ปลังกลาง

่

๑๑/๑๒/๒๕๓๑

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๒๖

นายธนดล ชาดา
๐๘/๐๒/๒๕๓๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๒๗

นายอรรถพล จามสุวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๒๘

นางสาวศิริวรรณ สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๒๙
นางสาวนำฝน ฉลอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๓๐
นายภูริทัศน์ หุ้ยนำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๓๑

นางสาวอภิรญา ทองศาสตรา

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๓๒

นางสาวกนกวรรณ วิริยะศิริยานนท์
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๓๓
นางสาวชณัฎดา ใจปลอด

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๓๔

นางสาวบุษราคัม นาโส
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๓๕

นางสาวสุดารัตน์ วงษ์ศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๓๖

นางสาวสุชาดา จิตต์น้อม
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๓๗
นางสาวณัฏฐณิชา สุทธิแสน

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๓๘

นางสาวสวรส ราวินิจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๓๙

นายปฏิพัทธ์ ธรรมพิทักษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๔๐
นางสาวชนิกานต์ คล้ายใจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๔๑
นางสาวกรรณิการ์ ไทยสิทธิพงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๔๒

นางสาวธิติมา บัวกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๔๓

นางสาวอธิชา เพชรพรหม
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๔๔

นางสาวธนัญญา เรืองเดช
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๔๕
นางสาวศศิกานต์ ธนูชาญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๔๖

นางสาววรรณพร แก้วทวี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๔๗

นางสาวจิตรกัญญา รักษาแพ่ง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๔๘

นางสาวนัฐกานต์ ขันธุ์เงิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๔๙
นางสาวมานิตา อาจจันทึก

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๖ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๕๐
นางสาวรัชฌา พลอยสุวรรณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๕๑

นางสาวณัฐรดา บุ้งทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๕๒
นางสาวยลรียา สมรส

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๕๓

นายศุภกิตติ

์

บัวดอกไม้
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๕๔

นางสาวศศิพรรณ ทองนาค

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๕๕

นางสาวศรียุพา ขาวผ่อง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๕๖
นางสาวพิศิตา สว่างอารมณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๕๗

นางสาวจิรัญญา งามเสงียม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๕๘

นางสาวปามิน แซ่อุ๊ย
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๕๙

นางสาวกัญญาณัฐ นุ่นประดิษฐ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๖๐
นางสาวกรณิศ หนองใหญ่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๖๑

นางสาวกนกวรรณ สีมายา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๖๒

นางสาวฉัตรพร เลือนต่อ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๖๓

นายปญญากรณ์ มาลาวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๖๔
นางสาวอภิญญา แสนเพ็ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๖๕

นางสาวอาทิมา อยู่เปา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๖๖

นางสาวนิชาภา ชำนาญการ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๖๗

นายกนกพล อุดรวงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๖๘
นายกัมพล พระคุ้มรักษา

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๖๙

นายทักช์ดนัย เชือกำพล

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๗๐
นายพิษณุพงษ์ สระบุตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๗๑

นายวงศ์ศักดิ

์

เครือวัลย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๗๒
นายสายชล ทองจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๗๓

นายอุ้มบุญ แก้วนิยม
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๗๔

นายศักดิชัย

์

พงศ์อาภรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๗๕

นางสาวกชกร สังข์ทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๗๖
นางสาวกฤตยาภรณ์ อยู่สุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๗๗

นางสาวธรณ์ธันย์ อรัญวาสน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๗๘

นางสาวปฑิตตา หอมพนม
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๗๙

นางสาววรรณิศา มันประสิทธิ

่ ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๘๐
นางสาววลัยลักษณ์ ศิริวัฒน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๘๑

นางสาวศศิตา ทองแดง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๘๒

นายไตรรัตน์ อินซุยทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๘๓

นายธนวัฒน์ เพชรพรหม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๘๔
นางสาวสิรามล ศรีเมือง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๘๕

นายพีระพัฒน์ ศรีไชโยรักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๘๖

นายรัฐบุรุษ กุลศิริวิวัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๘๗
นายสินชัย พร้อมจรรยา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๘๘

นายสุริยา พลกล้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๘๙

นางสาวกวินนา เอ้งฉ้วน
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๙๐
นางสาวจุฑามาศ ม่วงอ่อน

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๙๑
นางสาวฐิตาภา เจริญสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๙๒

นางสาวฐิติรัตน์ จูประเสริฐ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๙๓

นายพัทธนันท์ ภูฆัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๙๔

นางสาวปรินดา ไสยจิตร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๙๕
นางสาวภัทรจาริน ฉลอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๙๖

นางสาวสุกัณณา รอดศาสตร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๙๗

นางสาวเอมอร พลพวก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๙๘

นายณภัทร ยศศักดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๑๙๙
นายนนท์ เพชรทะเล

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๐๐
นายปณิธาน จ๋ายเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๐๑
นายพร้อมภัทร สุขพล

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๐๒
นายภานุศักดิ

์

สมอนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๐๓
นายรัชพล สุขกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๐๔
นายสรวิชญ์ จักษุสุวรรณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๐๕
นางสาวขนิษฐา คงมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๐๖
นางสาวพีรยา สินพาณี

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๐๗
นางสาวมัลฬกาญน์ แต้มศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๐๘
นางสาววิฉัตรีย์ โตเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๐๙
นางสาววิรตี ศรีศรวล

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๑๐
นางสาวศุภกานต์ คูนุกูล

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๑๑
นางสาวอัญญนาวี อินลี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๑๒

นางสาวกรรณ์นิภา ทองคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๑๓

นางสาวสาลินี สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๑๔

นางสาวนลินี สิงห์ไข
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๑๕
นางสาวกานต์พิชชา ชุ่มชืน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๑๖

เด็กชายพีรณัฐ แจ้งขำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๑๗

เด็กชายวรพล ผิวแดง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๑๘

เด็กชายศวัสกร เทวศรัญยดิษฐ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กหญิงนิจชา ลาไม้

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๘ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงมิรา ดวงดัน

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๒๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ดิษฐาพร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายชัยพร เหลืองอ่อน

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๒๓

เด็กชายประรีวัช ถาวร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๒๔

7ปวริศ เลิศปญญา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๒๕

เด็กชายพีรพล ยังยืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กชายอดุลวิทย์ เทียมแพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๒๗

เด็กหญิงเขมภัสสร์ สุโภทัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๒๘

เด็กหญิงชนิกานต์ คงสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๒๙

เด็กหญิงอรณิชา ศรีสกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายจารุวัฒน์ อิมใจ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๓๑

เด็กชายธัชนนท์ เพียซ้าย
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๓๒

เด็กชายปรัชญา ปสาทรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๓๓

เด็กชายพงษ์อนันท์ นิลพัฒน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กชายภูริณัฐ ตาธง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๓๕

เด็กชายวัชรกานต์ จันทร์การ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชือเพราะ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๓๗

เด็กหญิงเมธาพร วิเศษสุวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงพนัสวรรณ เอียมอารมณ์

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๓๙

เด็กหญิงพรธีรา นาคอ้าย
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กหญิงพิชชา ภูศิริ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๔๑

เด็กหญิงลลิตา เหลานาคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กชายธนกร ปรารมย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๔๓

เด็กหญิงกนธิชา โปร่งทะเล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๔๔

เด็กหญิงณิชากานต์ รัตน์เจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๔๕

เด็กหญิงภัทราพร อิทธิกรเมธา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กหญิงนันทกานต์ บุญกิจ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กหญิงแพรวพรรณ ธนาฒย์วงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๔๘

เด็กหญิงภัทรภร รอดโกมิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๔๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ แสงจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ภูถำแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๕๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เจริญสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๕๒

เด็กหญิงพรฐิชา ดอกดิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๕๓

เด็กชายณัฐพล โพธิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กหญิงศรีจักษณา พงษ์พจน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗๙ / ๒๒๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๕๕

เด็กหญิงสิรินดา ขอบทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๕๖

เด็กหญิงรักชนก ดุเหว่าสิงห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์เมือง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๕๘

เด็กชายวีรภัทร บุญประชม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๕๙

เด็กหญิงผกาสินี เกตุเห่ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กหญิงณัฐนรี ณ เชียงใหม่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กชายเทิดศักดิ

์

กิมสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๖๒

เด็กชายอรรถฤทธิ

์

สิงห์ภิรมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๖๓

เด็กหญิงกรกนก เกษชม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๖๔

เด็กหญิงภัทรวรรณ อุนชุโร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงญาดา ศิริรัตนวรางกร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๖๖

เด็กหญิงบุญญาณี ม่วงเขียว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๖๗

เด็กชายกฤตเมธ มาโส

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๖๘

เด็กหญิงจิตติภู กังฮา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กชายอนพัทย์ ชัยมาตย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กหญิงกนกอร คอระอุด

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๗๑

เด็กชายธนกฤต ผกาวัลย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๗๒

เด็กชายธีระภัทร มันภักดี

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กชายวสวัตติ

์

สุตะคาน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๗๔

เด็กชายวันชนะ มิตรลับ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๗๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญภิละ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กหญิงเกร็ดตะวัน ทิพย์ธารทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กหญิงคัทลียา คำยะรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๗๘

เด็กหญิงชลธิชา นาเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๗๙

เด็กหญิงฐิตาพร สุดใจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงณัฐชยา รอดจันทร์ทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กหญิงทิพย์เกสร ชืนชอบ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๘๒

เด็กหญิงธัญชนก พลพวก
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๘๓

เด็กหญิงพรรณราย เรืองวิลัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๘๔

เด็กหญิงพัชรมัย ศรีงาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญประเสริฐ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ณภัส กลันการไถ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๘๗

เด็กหญิงภัทรียา กอชาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๘๘

เด็กหญิงรมิดา มีศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ รอบคอบ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๐ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงวริศราวรรณ จันทร์งาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๙๑

เด็กหญิงสุนิสา ประจงใจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กหญิงอุบลวรรณ ศาลาคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๙๓

เด็กหญิงพิชญา ผาสุขสม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๙๔

เด็กหญิงวนัชพร สืบญาติ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กหญิงวิมลลักษณ์ สัตถาพร

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงญาณีศา ไชยสุวรรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๙๗

เด็กหญิงธัญชนก เทียมทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๙๘

เด็กหญิงนภัสสร แดนสามสวน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๒๙๙

เด็กชายณภัทร บุญยะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กหญิงธนัชญา อายุยืน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กหญิงธนัชพร สมวงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กหญิงพิชญา คำนึงผล

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กหญิงอิศรพรรณ จันทร์ขำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กหญิงปรียานันท์ สุระขันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กชายกีรเกียรติ รักเกียรติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายญาณากร แสงรัตนกูล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายญาณศรณ์ แสงรัตนกูล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงมนันยา เทียมสงวน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงลานนา ศรีกันทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ฟกน่วม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๑๑

เด็กหญิงนภสร อ่อนละมัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กชายณัฏฐ์กฤศ เตชะตรัยรงณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๑๓

เด็กชายจีระพงศ์ ปานบัวคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๑๔

เด็กชายดุลยวัต เรืองโชติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๑๕

เด็กชายณัฐพล ตุ้มน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงเนตรชนก วรโสม

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๑๗

เด็กหญิงพิชชาภา ไชโย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๑๘

เด็กหญิงนดา ทองนก
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๑๙

เด็กหญิงกันยวรรณ รักบำรุง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงศิริพรรณ ธูปเรือง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๒๑

เด็กชายศุภวิชณ์ เวชมุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๒๒

เด็กหญิงเจนจิรา จันทะมัน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๒๓

เด็กหญิงกรวรรณ เนียมดวง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กชายศุภมงคล พัดประดิษฐ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๒๕

เด็กชายอานันดา อยู่ธงชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๒๖

เด็กหญิงพรธิตรา พรมอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กหญิงบุณยนุช หนูสมตน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กชายเกียรติติศักดิ

์ ์

เชือกลิน

้ ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองนาค
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายนฤเบศ จันทร์อ่อน

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ โมลาสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๓๒

เด็กหญิงชนกนันท์ สายนำผึง

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๓๓

เด็กชายตฤณรัศม์ ถนอมทรัพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีชม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กหญิงณัฐชยา เครือขวัญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๓๖

เด็กหญิงพิชญาพร ยางเอน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๓๗

เด็กหญิงพิมพ์นารา ทองเฉลิม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๓๘

เด็กหญิงอัจฉริยา ตามกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ โสดาภักดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กชายจิรพนธ์ หรังเจริญ

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๔๑

เด็กชายปฐวี อินทรบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๔๒

เด็กชายระพีพัฒน์ วรศักดิเสนีย์

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กชายรัชพล ฉันทภาค

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๔๔

เด็กหญิงกัญยาศิณี แย้มวจี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๔๕

เด็กหญิงชนาภา พรหมบุตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๔๖

เด็กหญิงธัญพิชชา อินทรแผลง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กหญิงประภาดา เถาว์แล

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๔๘

เด็กหญิงภัณฑิรา พูลสมบัติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๔๙

เด็กหญิงภิญญภา มุกดาสนิท
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ เค้าสิม

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงอุทัยวรรณ มาตรสอน

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๕๒

เด็กหญิงสิริกร สุขจันทึก
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๕๓

เด็กหญิงสิรามล ทองศาสตร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๕๔

เด็กหญิงรินรดา พุทธมี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กหญิงธนพร พรหมบุตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๕๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ สุโภทัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๕๗

เด็กชายปณณวัฒน์ พันธุ์กสิกรรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๕๘

เด็กหญิงพรหมสิริ ชูเมือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กชายจีราภัทร กลินสิน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๒ / ๒๒๙

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กชายจีรายุทธ กลินสิน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๖๑

เด็กชายภูริภัทร วงศ์จันทา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กหญิงชนม์นิภา อินทร์เหว่าวงษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๖๓

เด็กหญิงจิรัชญา ภานุวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๖๔

เด็กหญิงจันทกานต์ สมบูรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๖๕

เด็กหญิงกุสุมนิภา สุนทรศิริ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กหญิงธุวพร เลียงพันธ์

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๖๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา ยอดโยม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๖๘

เด็กหญิงณัฐณภรณ์ นาคนิยม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๖๙

เด็กชายกิติพัฒน์ จิรชัยเจริญยศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กชายศุภณัฐ กอศิริวลานนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๗๑

เด็กชายบริพัฒน์ อยู่มะเริง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๗๒

เด็กหญิงธิญาดา บุญคงทน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๗๓

เด็กหญิงชฎาพร ผลสมบัติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๗๔
เด็กชายปุญณภัทร ศรีแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๗๕

เด็กชายธีรภัทร ติอิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดสัตหีบ สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๗๖

นายนฤเดช เผือกพงษ์
๑๒/๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหินวง อัมพาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๗๗

นางสาวชฎาธร ถนอมรอด
๒๐/๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหินวง อัมพาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๗๘
นางสาวอรสา ศรีโพธิ

์

๑/๑๒/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านหินวง อัมพาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๗๙

นางณัชณิชา ฐาโอษฐ์
๑๖/๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหินวง อัมพาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๘๐
นางสาวกนกวรรณ กรมถิน

๑๘/๒/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านอำเภอ อัมพาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๘๑

นางสาวพรพิมล ประดาสี
๒๔/๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านอำเภอ อัมพาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กชายปกรณ์วิชญ์ งามการ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๘๓

เด็กชายศิวกร เตะสมุทร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๘๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วรรณราช
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๘๕

เด็กชายธนาธรณ์ อรชร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กชายธีรพงษ์ สารภูมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๘๗

เด็กชายอนุชา อบอุ่น
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๘๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เผือกคำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๘๙

เด็กหญิงกุลธิดา เหลืองประเสริฐ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ ลูกภูเขียว

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๙๑

เด็กหญิงศิริกานต์ เหลาบุญมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๙๒

นางสาวกนกรัตน์ รุ่งเรืองธนวัฒนา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๙๓
เด็กชายกฤษบดินทร์ บุญด้วยลาน

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กชายศุภรลักษณ์ ทองภู

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๓ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๙๕

เด็กชายธนวินท์ จรเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๙๖

เด็กหญิงศศิธร รองเมือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กชายศิริพัฒน์ คำยอด

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กหญิงเกศราภรณ์ เดชอุดม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๓๙๙

เด็กชายจิรพัชร สาวสวรรค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายกฤติณ สงวนสิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๐๑ เด็กชายคุณัชญ์สมบัติ
อึงบำเหน็จ

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายชนม์ชนก ชืนทอง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กชายปฏิภาณ จุลฤกษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายธนาภัทร์

ศุภโชคพัฒนพงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กชายนภสินธุ์ สุขพงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กชายชยณัฐ เสือพุฒ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กชายณัฐนันท์

เลิศวัฒนาไพบูลย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงณัชชา จตุรภัทรานนท์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กชายธุวานนท์ ศรีเกษร

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กหญิงธิรดา เทพนวน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๑๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทร์อิม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๑๒

เด็กหญิงนัยชนก บำรุงบุญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กชายเกษมศักดิ

์

มากทรัพย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๑๔

เด็กชายศิวัช กระจ่างโยธิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๑๕

เด็กชายพีรวิชญ์ ประไพพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๑๖

เด็กชายปุญยวีร์ มณีกัญญ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กหญิงศศิรินทร์ กิมกิตติรุ่งเรือง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๑๘

เด็กหญิงชฎาภา มากทรัพย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๑๙

เด็กหญิงนภสร แก้วสอาด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กหญิงภครภรณ์ จอนดอน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กชายกฤษฎา สีเปรม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๒๒

เด็กชายพิพัฒน์ ธีรภัทรไพศาล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๒๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ เทพรักษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๒๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุวดิษฐ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กหญิงขวัญกมล จันทร์ช่วยนา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๒๖

เด็กหญิงแก้วตา ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๒๗

เด็กหญิงนันท์นภัส นิมธานีธนบูรณ์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๒๘

เด็กชายชลธิต จอมสุริยะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กชายบรรณวิทิต คงเรือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๓๐ เด็กหญิงแพรประกาย
ศรีทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๓๑

เด็กหญิงศรัญญา พงษ์หนองโน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๓๒
เด็กหญิงพิฐชญาณ์ ฐิติกรภูวพัฒน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๓๓

เด็กชายยศกร เจริญสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๓๔

เด็กชายรณพร เจริญสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๓๕

เด็กชายส่งศักย์ แก้วทุ่ง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กชายกฤษฏ์ ปนพุฒ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๓๗

เด็กหญิงตีรณา มันวิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๓๘

เด็กชายศักรินทร์ ก้อนพลายงาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๓๙

เด็กหญิงอนัญญา ลัดดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กชายธนพิชญ์ เกตุแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๔๑

เด็กชายชัชชัย พรชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๔๒

เด็กหญิงณัฐชริดา บุตรเสน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๔๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ บำรุงกิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กหญิงศิรพร บำรุงจิตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๔๕

เด็กหญิงพรทิตา วงษ์เจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๔๖

เด็กชายพงศ์ธร นาคงาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๔๗

เด็กหญิงอนัญญา น้อยวานิช
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กหญิงอรอุมา แฮม

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๔๙

เด็กชายณภัทร โพธินาคม

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ทะนานทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๕๑

เด็กหญิงวีรภัทรา วิเชียร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กหญิงปุณยวีร์ สุทธิ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๕๓

เด็กชายกานต์ สุขจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๕๔

เด็กชายสหรัฐ คล้ายอุทัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๕๕
เด็กหญิงประคองบุญ แก้วสาร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กหญิงพิมพ์ลดา สมบุญมาก

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กหญิงจันทร์ปรียา มาพันนะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๕๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ วงษ์เสนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๕๙

เด็กชายสิทธินนท์ สุขแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กชายธนทัต เกษสิมมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๖๑

เด็กหญิงบุญญิสา งามขำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๖๒

เด็กหญิงอรวรา ประชากิตติกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๖๓

เด็กหญิงปุณยาพร นิมสุวรรณ์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วเรือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๕ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๖๕

เด็กหญิงขวัญกมล เชาวลิต

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๖๖

เด็กหญิงสุนิสา ปาลิ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองปาน

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๖๘

เด็กหญิงดวงพร เกตุบรรจง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๖๙

เด็กชายภัทรชัย บุราณสาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงอารยา สันศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กหญิงกมลวรรณ นาคแนวดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๗๒

เด็กหญิงศิริยาดา ศิริมาตย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๗๓

เด็กหญิงวรางคณา จันทรา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๗๔

เด็กชายปติภัทร คนไทย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กชายกันตภณ ภิญโญนันท์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๗๖

เด็กชายกรณัฐ ยินดีสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๗๗

เด็กชายณภัทร พูเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๗๘

เด็กชายจารุวัฒน์ ซ้ายเส้ง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ปรัชญกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงปวริศา ปานพันธ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๘๑

เด็กชายธนภัทร ปรางเปรมปรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๘๒

เด็กชายอิทธิกร สมประเสริฐ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กชายบวรพงษ์ ทิมละม่อม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๘๔

เด็กหญิงชนัญชิดา ดามันโซ๊ะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๘๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ์ รุ่งแหยม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๘๖

เด็กชายภานุพงษ์ แซ่จู
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กหญิงภคมน จันทร์เจริญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๘๘

เด็กชายสทาการ เหมพระภักตร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๘๙

เด็กชายจิรกิตต์ มนัสกูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงรัศมี สท๊วต

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กชายภานุวัฒน์ กังวานรุ่งสกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๙๒

เด็กชายณัฎฐพล เสือเหลือง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๙๓

เด็กชายนนทวัฒน์ ฤทธิมาก

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๙๔

เด็กหญิงปาริฉัตต์ จันทร์จ่าย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กชายไชยวัฒน์ น้อยเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๙๖

เด็กชายพชร ยอดเงิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๙๗

เด็กชายปณญภพ เข็มมาลัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๙๘

เด็กชายนันทภพ สังข์โสม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๔๙๙ เด็กหญิงกัญกนกภรณ์
ร่มพฤกษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงพรไพลิน กุลเจริญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงเพ็ญภัค หมอกโคกสูง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงจิดาภา รุ่งเรืองธนวันต์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงศศิกานต์ สุทธิแสน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กชายจิรพัฒน์ แสนพันทา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กชายเจตรินทร์ ดีเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กชายภูมิยศศักดิ

์

สุภาพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายนันทวัฒน์ แสงเดือน

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา มนต์ประเสริฐ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กชายสรวิชญ์ นิมิตยานนท์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายสิริยุทธ มุสิทธิมณี

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คชเกตุ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๑๒

เด็กชายศุภกร ณ นคร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๑๓

เด็กหญิงอรัญญา ไชยโสต
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กชายตะวัน พูลผล

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๑๕

เด็กชายศรภัทร เหลาบุญมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๑๖

เด็กชายวิชัยยุทธ จันทรรักษา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๑๗

เด็กหญิงสุพรรณิกา แก้วกรุง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กชายอาทิตย์ วงศ์ศร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๑๙

เด็กชายกิติฐากรณ์ ฤทธิลำเลิศ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กชายกีรติ ศรีอยู่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๒๑

เด็กชายสรศักดิ

์

เขียวกระเสม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กชายภูรีพัฒน์ พูลศิลป

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๒๓

เด็กหญิงณัฐชญา
กาญจนโสภาวงศ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๒๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ไพรสนธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๒๕

เด็กชายวรรณรัตน์ เพชรรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กชายพรชัย พิมพาทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๒๗

เด็กหญิงกรณัฐ อ่อนพานิช
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๒๘

เด็กชายวีรยุทธ บุญยิม

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๒๙

เด็กหญิงรุจิสะยา อึงขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายยศภัทร พินิจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๓๑

เด็กชายพิทักษ์เดช หอมเกษร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๓๒

เด็กชายกิตติพงศ์ จิตต์สุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๓๓

เด็กหญิงรัฐสภา พลับพลาพลึง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์แก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๓๕

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์สิงขรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๓๖

เด็กชายพชรดล ลังคะวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กหญิงพัชรพร เหลืองอ่อน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๓๘

เด็กหญิงสิรินัน คำศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๓๙

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

แห้วเพ็ชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงนทีกานต์ มาตรา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กชายอดิเทพ ศรีพระจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๔๒

เด็กชายวัชรากร จันทจร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๔๓

เด็กหญิงจิราพร ผาใส
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๔๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิมลภักตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๔๕
เด็กชายสิทธิธัญ ช้างศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๔๖

เด็กชายธนศิริ สุระกิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๔๗

เด็กชายชวกร หนุนดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๔๘

เด็กชายปารเมศ บัวคลี

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๔๙
เด็กหญิงมนัสวรรณ สวัสดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กชายณัฐกานต์ คุ้มบำรุง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๕๑

เด็กชายนันทิภัทร สุทธิประภา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๕๒

เด็กชายศุภวิชญ์ พิทยาพล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๕๓
เด็กหญิงฑิมพิกา สังข์นำมนต์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๕๔

เด็กชายชนาธิป กสิโกศล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๕๕

เด็กชายอลงกรณ์ ไกรจักร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๕๖

เด็กหญิงฐิตาพร หอมจำปา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๕๗
เด็กชายอดิลักษณ์ เอียมสอาด

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๕๘

เด็กชายวีรภัทร กันภัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ รัฐพิมาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กชายสราวุธ ยศสุนทร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กหญิงเกตุวดี ดวงแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๖๒

เด็กหญิงพาขวัญ ศรีขำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๖๓

เด็กหญิงปรายฝน ภูมุตตะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๖๔

เด็กชายฐิติพันธ์ กลินขจร

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๖๕
เด็กชายธีธัช แสงอรุณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๖๖

เด็กหญิงรฐพร คงเจริญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๖๗

เด็กชายนัทธพงศ์ เสงียมวงศ์

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๖๘

เด็กชายปญญากร นุชนา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กหญิงกนกนาถ ขันหัวโทน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๘ / ๒๒๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๗๑

เด็กหญิงทิพธัญญา เรืองผึง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำยอด

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๗๓

เด็กชายนันท์นภัส โรจนพณิชย์กุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๗๔

เด็กชายสิทธิโชค ทีอาจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๗๕

เด็กชายวายุ โทสวนจิตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กชายภูวดล ชิณโชติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๗๗

เด็กชายคณินพัฒน์ เจริญศิลป
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๗๘

เด็กชายกฤษฎา สิงห์พรหมสาร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๗๙

เด็กชายภูฟา เทศวิศาล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กชายทองพล มีภู่เพ็ง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๘๑

เด็กชายพงศกร ปนสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๘๒

เด็กชายเมธิชัย สืบสมุทร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๘๓

เด็กชายศุภฤกษ์ หมันศรี

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กชายนพเก้า จันดอน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๘๕

เด็กชายปยะราช ชินแสน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๘๖

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

คำเพ็ญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๘๗

เด็กชายวรัญชิต หงษ์คำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กชายเมธา ธีระมรรค

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๘๙

เด็กชายดำรงพล ภูเนตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายพัฒรบูรณ์ นามประสพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๙๑

เด็กชายไพบูลย์ สายจิตต์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กชายปกรณ์ยศ ยงกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๙๓

เด็กชายกิตติกวินท์ อิทธิไพบูลย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๙๔

เด็กชายสรณ์สิริ พรหมสุโข
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๙๕

เด็กชายปรเมษฐ์ คงใย
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๙๖
เด็กชายณัฐพร นิยาย

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๙๗

เด็กหญิงณิชาวีร์ ยงยุทธ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๙๘

เด็กหญิงนิกิต้า ไชยลุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๕๙๙

เด็กหญิงอภิญญา ปุตานันท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กหญิงชนากานต์ ทองนาค

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กหญิงกุลธิดา ยิมศรวล

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กหญิงนราวดี ไผ่เรือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงถมทอง กิจวิสาละ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีจักร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กหญิงกชพร แสงพาสมบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กหญิงพุทธรักษา อิมชา

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กหญิงมาเรียทรีน่า หมันเรียน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กหญิงเบญจธร ทนอุป

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กหญิงขนิษฐา ใจคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กหญิงประวีณ์นุช เอียมวิโรจน์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พ่วงสอน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๑๒

เด็กหญิงน้องหนึง

่

ยอแฉะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๑๓

เด็กหญิงอิสรีย์ นิเวศวนทานต์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๑๔

เด็กชายประเสริฐ หิรัญพฤกษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญชู

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๑๖

เด็กชายสาธิต รัตนเหลียม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๑๗

เด็กชายวีรพล จำปาทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๑๘

เด็กชายจิรพันธ์ โอ่งทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กชายนรวิชญ์ แสงรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กชายจิรานุวัฒน์ ทองคำภา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๒๑

เด็กชายจิรายุ ตีวุฒิวงค์

๋

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๒๒

เด็กชายพชรพล ขวัญดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กชายสุทิวัส สายสร้อยทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาหนองคาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๒๕

เด็กชายธนนน นนธิจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๒๖

เด็กชายณัฐวัตร แก้วอำไพ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กชายปญจานน ใจมัน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๒๘

เด็กชายพิรศุษม์ ธุระเทศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๒๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ไม้พรต

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กหญิงวรรณวิสา อรชุน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กหญิงธิมาพร โทสวนจิต

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๓๒

เด็กหญิงนำทิพย์ อุดมศิลป
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๓๓

เด็กหญิงชนากานต์ เซียงหว็อง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๓๔

เด็กหญิงวิภาดา จันทร์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กหญิงฐิระประภา จิตรชุ่ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๓๖

เด็กหญิงรุ่งวิภา สีม่วง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๓๗

เด็กหญิงบัณฑิตา โตวังจร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๓๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สาครพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กหญิงวรรณวิสา สัมฤทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงกรวิภา คำนนท์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๔๑ เด็กหญิงกรองกาญจน์
คูณชัย

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กหญิงนฤมล ดาวลอย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๔๓

เด็กหญิงปรียานุช พรมสุรินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๔๔

เด็กหญิงสารินทร์ พวงเกตุ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๔๕

เด็กหญิงชนิตา แก่นประธูป
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงธรรญธร เฉียดหนองยูง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๔๗

เด็กชายมินทร์ธาดา คำสว่าง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๔๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

โพสุดตา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๔๙

เด็กชายบัญญวัต อุฬุมปานนท์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กชายภควัต เอียมสะอาด

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๕๑

เด็กชายจักรพล เอียมจันพวง

่ ่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๕๒

เด็กชายวิษณุ เห้าดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๕๓

เด็กชายโยธิน เชยจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กชายกรณ์ ติริบาล

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๕๕

เด็กชายพรพิชัย นามพร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๕๖
เด็กชายพรหมพิริยะ แสนหาญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๕๗

เด็กชายไกรวุฒิ ตามตะขบ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงโมนิกา ศรีพุ่มไข่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๕๙

เด็กหญิงสุภาสินี พุกปาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงพิงค์ เอมโคกสลุด

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๖๑

เด็กหญิงพรอุมา ณ กิจสุวรรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงอริสรา ปาทา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๖๓

เด็กหญิงปาณิศา สกาย สมิท
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๖๔

เด็กหญิงชนม์ชนก เมฆศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๖๕

เด็กหญิงนภศร แสงฤทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงประไพภัทร์ แพทย์มด

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๖๗

เด็กหญิงธิติสุดา นาราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๖๘

เด็กหญิงพิมชนก จันทโชติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา อาจทรง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กหญิงศิริพร ทนอุป

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๗๑

เด็กหญิงยอดขวัญ บุญอินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๗๒

เด็กหญิงจุฑามาส ดาวเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มีลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กชายกฤษณะ ทวีรักษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๑ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๖๖๗๕

เด็กชายอรุณรัชช์ จันทร์ละมูล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๗๖

เด็กชายวงศกร จินตโยธิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กชายพงสัญญ์ ชูนวน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๗๘

เด็กชายอรุชา โพธิเสือ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๗๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สิงห์โต
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กชายสรวิศ ขาวฉอ้อน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กชายโยธิน

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๘๒

เด็กชายชินาธิป สุขสมโชติ
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๘๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ จิณะกับ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๘๔

เด็กชายพงศ์ภัค พุมานนท์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กชายชินวัตร เพ็ชรเหมือน

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๘๖

เด็กชายอนุพงษ์ จันตะเคียน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๘๗

เด็กชายปยภัทร ไพรวัลย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๘๘

เด็กชายอานนท์ สิมสุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กชายธารนที หอมสุวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กชายคณาทรัพย์ สันต๊ะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๙๑

เด็กชายธนาวุฒิ สมศรีสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๙๒

เด็กชายกวินเทพ อุยมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กชายธนากร พฤกษวานิช

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๙๔

เด็กชายวรธน ลังกา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๙๕

เด็กหญิงธาพิดา ใยเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๙๖

เด็กหญิงกานต์มณี สมัครเขตวิทย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กหญิงปริตา บาคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๙๘

เด็กหญิงอภิชญา จำปา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กหญิงพรจำนรรจ์ แต้มพุดซา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงมณีสยา ดาวัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทิพย์บาง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงธัญญาเรศ งามปลืม

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ มูลอามาตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กหญิงธัญชนก ปลังกลาง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กหญิงศราวดี ดวงคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กหญิงสิรินภา สมนาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กหญิงอภิสรา สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กหญิงทิพย์เกษร จันดาเวียง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงวิภาวี พรแม่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๒ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร ช่อดอกรัก

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๑๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พันธ์เครือ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กชายธนกร ทองดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๑๓

เด็กชายชยางกูร จันจู
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๑๔

เด็กชายพลาธิป จินดามุกข์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๑๕

เด็กชายนวพล เอียมจันพวง

่ ่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กชายศุภกร แครงกระโทก

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๑๗

เด็กชายวุฒินันท์ ดาวศรีคูณเมือง
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๑๘

เด็กชายธัญวุฒิ ปานฟก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๑๙

เด็กชายธนโชติ เขม้นดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กชายลิขิต โต๊ะมุดบำรุง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สำนวนดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๒๒

เด็กชายจักรินทร์ แจ่มใส
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๒๓

เด็กชายคุณานนต์ ธารีรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กชายรัฐชานนท์ เพ็ญนาคี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๒๕

เด็กชายอานนท์ กันเกตุทิม
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๒๖

เด็กชายเนติวิศน์ เปงวรรณา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๒๗

เด็กชายพิชัยยุทธ แผลงศร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กชายกีรติ งามสง่า

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๒๙

เด็กชายปยะราช โสริน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กชายทิวากร ศรีลากูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๓๑

เด็กหญิงบวรรัตน์ ภู่ทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กหญิงสุตาภัทร ทองหุ้ม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๓๓

เด็กหญิงวรพา มุ่งครอบกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ซาไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา แพงสี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กหญิงไพลิน จันทร์รอด

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๓๗

เด็กหญิงปลืมจิตต์

้

อินคำปา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๓๘

เด็กหญิงปนัดดา หนูเอียม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๓๙

เด็กหญิงญาดา ปญญาพอ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ แสงแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๔๑

เด็กหญิงธนวรรณ โฉมเฉลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๔๒

เด็กหญิงวณิดา งามสอาด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๔๓

เด็กหญิงช่อขวัญ จิตบุญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงวารุณี เช่นรัมย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๓ / ๒๒๙

้
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ชบ ๒๔๖๐/๖๗๔๕

เด็กหญิงพรชนก เฉียดหนองยูง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๔๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ ปชชาแปลง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กหญิงกัลยาภา วงษ์สุวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุริยา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา อกอุ่น
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงธนัชพร อินกา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงรมณีย์ พันธ์วิลัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๕๒

เด็กหญิงอารียา พูลมาก
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โคตะบิน

๕๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๕๔

เด็กหญิงสวรรญา แสงทิม
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไขแสง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๕๖

เด็กชายธีรภัทร เร็ดรอด
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๕๗

เด็กชายอภิมุข กำแพงทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๕๘

เด็กชายไกรวี คลังลอย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กหญิงพรรณ์ชมพู รสารักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงอริสา ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๖๑

เด็กชายศุภชัย ผิวอ่อน
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๖๒

เด็กชายมะดัน ครองยุทธ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กชายภูวนาถ ทุมซะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๖๔

เด็กชายกฤษณล ทรัพย์มาก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๖๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ยอดมะลิ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๖๖

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ วรรณทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กชายธนทร บุตรดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๖๘

เด็กหญิงเกสร คำภิลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๖๙

เด็กหญิงญานิกา นาราช
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กหญิงอริศรา คำหาญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กหญิงพรชิตา เฟองคอน

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๗๒

เด็กชายธนนันท์ พงษ์นัยรัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๗๓

เด็กชายเจษฎา คำสะรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๗๔

เด็กหญิงวิลัยพร ห่วงเพชร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กชายโชคบัณฑิต หลอดทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน คะมุง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๗๗

เด็กชายภานุพงศ์ ประกอบธรรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๗๘

เด็กชายทัตพงศ์ ยามแย้ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กชายวัชรพล แก้วบุญช่วย

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายณัฐดนัย ทับสนิท

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๘๑

เด็กชายสุทธินันท์ วงค์ษา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กชายธันวา มะปรางอ่อน

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๘๓

เด็กชายปยพัทธ์ พิเคราะห์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๘๔

เด็กชายปณิธาน พงษ์เรือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๘๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ วงษ์เด่น
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กชายอนุชา พึงพิศวง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๘๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ อ่อนนิม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๘๘

เด็กหญิงจิรพัฒน์ เขียวคำปน
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๘๙

เด็กหญิงกนกกร ติริบาล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงกุสุมา นุสนธรา

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๙๑

เด็กหญิงอารียา โทสวนจิต
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๙๒

เด็กหญิงเกสรา ไชยะแสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๙๓

เด็กชายวรพงศ์ ทานนิกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กชายดุริยางค์ อินมี

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๙๕

เด็กชายโยธินทร์ ถูกธรรม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๙๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุพรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๙๗

เด็กหญิงชลดา ทองนอก
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บุณย์กัญจนาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กหญิงณัฐชา กลับศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๗๙๙

เด็กชายพรมรินทร์ พรมงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กหญิงวรรณษา รักหมู่กลาง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กหญิงกัลยาณิน หงษ์ทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สุพลวัฒนกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กหญิงบุษกร แก่นภักดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กหญิงเอมมิกา แก้วปลัง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงนำทิพย์ นาเสงียม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เกษรอินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงปานประดับ แสนศรีระ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงกุลปรียา บกบน

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงนฤมล วังหาญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กหญิงชวัลรัตน์ อินทบุบผา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๑๑

เด็กชายนฤเบศ มักขุนทด
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๑๒

เด็กหญิงนุสรา ทองคำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๑๓

เด็กหญิงอาทิตยา จันทะจิตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กชายอาคเนย์ ชาญกล

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๕ / ๒๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๑๕

เด็กชายสุภชา บุญสืบ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๑๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ดีขยัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กหญิงณัชชา เพิมพูน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๑๘

เด็กหญิงอรณี เกาะรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๑๙

เด็กชายพีรภัฒร์ หนาแน่น
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กชายธนวัฒน์ สาโส

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กชายพลพล พลเยียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๒๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ปะสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๒๓

เด็กชายชัชพงศ์ ศรีทองหลาง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๒๔

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

รินทร์ชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กชายณัฐภูมิ แดงภูมิ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๒๖

เด็กชายปาณัสม์ อิมทรัพย์

่

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๒๗

เด็กชายพงศธร เพชรอุแท
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๒๘

เด็กชายอดิเทพ แก่นประธูป

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๒๙
เด็กหญิงธนิตา ราชวงษ์

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กหญิงสุมิตรา จำปาขาว

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๓๑

เด็กหญิงปวัณรัตน์ ปงยศ
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๓๒

เด็กหญิงวรดา ดอกรักกลาง
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

เรียบร้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๓๔

เด็กชายพิธิวัฒน์ สุพัฒทา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสมจิตร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๓๖

เด็กชายนที พัมนธัญญา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญสมทบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๓๘

เด็กชายนิรันดร์ พูนศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๓๙

เด็กชายณัฐนันท์ พรมสุน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กชายปพน เจริญมี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กชายปรมัตต์ คำแสง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๔๒

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ เกลียงสำเภา

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๔๓

เด็กชายระพีภัทร แก้วดำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๔๔

เด็กชายศุภวัน
เชาวนศรีมานนท์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กชายมังซอ แมอู

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๔๖

เด็กหญิงลลิตา เสนานุช
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๔๗

เด็กหญิงกัลยากร มูลน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๔๘

เด็กหญิงปยะธิดา แนงแหยม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กหญิงณัฐริกา แก่นทน

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๖ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กหญิงจารุวรรณ เดิมขุนทด

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๕๑
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ นามประโคน

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๕๒
เด็กหญิงสาวินี ศรีอุดม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๕๓
เด็กหญิงหรรษลักษณ์

ภักดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๕๔

เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิทอง

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา สายโสภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๕๖
เด็กหญิงเพชรวิไล ยางเดิม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๕๗

เด็กหญิงปยะรัตน์ สัตตะนาโค
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๕๘

เด็กหญิงณัชลิฎา ศรีโนนยาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๕๙

เด็กหญิงขัติยาภรณ์ ผมศักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กหญิงจิดาภา ปรีอารมย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๖๑

เด็กหญิงชนกนาถ เสือรักวงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๖๒

เด็กหญิงศรุตา พงษ์สมถ้อย
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๖๓

เด็กหญิงสุภัสสร หรรษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กหญิงสุมินตรา แน่แท้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๖๕

เด็กหญิงอธิตญา ทิมกระจ่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๖๖

เด็กหญิงคีรีวีร์ ช้างเพชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๖๗

เด็กชายชัยพล เพชรแสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กชายธีรภัทร ยีรงค์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๖๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ สมบัติเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กชายอัครพล อินทร์รอด

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตาอินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวขำดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๗๓

เด็กชายจิมมี เจ

่

วีคส์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๗๔

เด็กชายศักดิดา

์

คำภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็งรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ นวมขำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๗๗

เด็กชายพุฒิภูมิ บุญสมทบ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๗๘

เด็กชายโยธิน ประมวล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๗๙

เด็กชายรังสรรค์ สุขทวี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กชายวัชรพล อินทนาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๘๑

เด็กชายสนัน

่

กลางนอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๘๒

เด็กหญิงวรัญญา อาคเทา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๘๓

เด็กหญิงวีรภัทรา เจริญสุวรรณคีรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กหญิงวาสนา เฟองคอน

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๘๕

เด็กหญิงพิชาพร สิงห์แก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๘๖

เด็กหญิงวรรจชนก พิมโคตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กหญิงอรนิชา บุญลือ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๘๘

เด็กหญิงเจนจิรา วงศ์คำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๘๙

เด็กหญิงนิชานันท์ กลึงกลางดอน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงปาลิดา พิมเสน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ตีบทะเล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๙๒

เด็กหญิงต้นนำ นัยอนันต์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๙๓

เด็กหญิงสำนาง เลือน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๙๔

เด็กหญิงศศิธร ใจเทียง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กหญิงวราพร จิตศรัทธา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๙๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จันทราช
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๙๗

เด็กหญิงรัชดาพร บรรหาร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๙๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ เกิดผล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๘๙๙
เด็กชายธนภัทร มะเริงสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กชายพรชัย ชมพู

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กชายชินพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กชายณัฏฐากร อาสาราช

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กชายธันยธรณ์ นวมพานพับ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กชายดนุสรณ์ ศรีสว่าง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กชายพุฒิชัย เนียมพราย

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กชายธนากร แพงพาลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กชายสายชล แช่มช้อย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ประโพชะนัง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายชาญวุฒิ สมหนองบัว

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กชายธนกฤต จบศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กชายธนาวุฒิ สุนนท์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๑๒

เด็กชายปญญาเอก นามวงษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๑๓

เด็กชายภูมินทร์ จันทร์สิงห์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๑๔

เด็กชายศรัญย์ เมินเมือง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ ศรีวงศ์จันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๑๖

เด็กชายนนทวัฒน์ โพธิทอง

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๑๗

เด็กชายวีรพล รักสุจริต
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๑๘

เด็กชายรพีภัทร ธูปเทียนทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กหญิงณัฐนิชา ขุนศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๘ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กหญิงศศิประภา ศิริพงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๒๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ อภัยภักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงพรพรรณ แกล้วกล้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๒๓

เด็กหญิงกัญชูรส รายรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๒๔

เด็กหญิงอายลดา สารเพชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๒๕

เด็กหญิงพรนภา ปานอุไร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กหญิงญาดา ดำเกลียง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๒๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีผาแหย่ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ อำพันเสน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๒๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ สวัสดินที

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กหญิงปณิดา ในโนน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๓๑

เด็กหญิงสุมินตรา สาธร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๓๒

เด็กหญิงอัจฉรา ไชยรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๓๓

เด็กหญิงปยนัช พินทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กหญิงชไมพร ภู่ระหงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๓๕

เด็กหญิงรัตนาพร ลาภเหลือ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๓๖

เด็กชายชิติพัทธ์ ทับทิม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๓๗

เด็กชายปริญญา ตอรัมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กชายวรวุฒิ หลีกทุกข์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์เดช
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กชายชยพล จันทะไข่สร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๔๑

เด็กชายสุชานันท์ นิมแย้ม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กชายอิทธิพงษ์ บุญมณี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๔๓

เด็กชายกฤษณะ เอียมสกุล

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๔๔

เด็กชายณภัทร ทานะวัตร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๔๕

เด็กชายสิทธิกร จันทร์มาก
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กชายอานนท์ ทานะวัตร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๔๗

เด็กชายสรศักดิ

์

ยีเข่ง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๔๘

เด็กชายกรองพล สุขวัฒนะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๔๙

เด็กชายคิมหันต์ คุ้มพิทักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กชายชัยมงคล นิมาลา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๕๑

เด็กชายอนุชา ศรีบูลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ ผาสุขพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๕๓

เด็กชายต่อศักดิ

์

ศิริวรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กชายนพชัย รุ่งเรือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๕๕

เด็กชายมินทร์ธดา ใยแจ่ม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๕๖

เด็กชายวรวุฒิ ปวงสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กชายวรัญู โชติเพิม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๕๘

เด็กชายศักดิดา

์

มูลตรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๕๙

เด็กชายพัสกร ร่มขวา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๖๐
เด็กหญิงชลธิชา ดอกมะลิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๖๑
เด็กหญิงนันฐวดี กอดแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๖๒

เด็กหญิงศิริกัญญา จ่าพิมาย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๖๓

เด็กหญิงมินตรา พรมสิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๖๔

เด็กหญิงดวงพร แสนกล้า
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กชายเขมทัตต์ บุตรดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๖๖

เด็กชายธนกร เกษี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๖๗

เด็กชายสารินทร์ งอกผล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๖๘

เด็กชายพัลลภ ดอนเสือ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กชายภัทรานิษฐ์ นามภักดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายวีรพันธ์ สุภรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๗๑

เด็กชายวีรวุฒิ วิมุตกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๗๒

เด็กชายศิรศักดิ

์

มิสาธรรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กชายอนิวัฒน์ ตู้คำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๗๔

เด็กหญิงวัลยา สุขคง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๗๕

เด็กหญิงนพมาส ยอดสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๗๖

เด็กหญิงจอจีน่า บีทที
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กหญิงทองประกาย

มุนติเก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๗๘
เด็กหญิงพรรณนิภา สมสาย

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา คงทัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สร้อยดอก

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กหญิงมโนพร สีสุนนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๘๒

เด็กชายยูตะ โยซิซาวา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๘๓

เด็กชายพงษ์สิริ รามอญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๘๔

เด็กชายอภินันท์ รักษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กชายนพเกล้า เพ็งแจ่มศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๘๖

เด็กชายธิติ น้อยเขียว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๘๗

เด็กชายธัญธร พิริยะพันธุ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๘๘

เด็กหญิงปยรัตน์ ทับทิม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กชายธรรมชาติ ตรีโสภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๐ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กชายกันทรากร อาสาราช

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๙๑

เด็กชายตะวันฉาย เต๊ะฮาลัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๙๒
เด็กหญิงปทมา สารไกรกร

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๙๓

เด็กหญิงอทิตยา พุ่มสุวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๙๔

เด็กหญิงสกุลรัตน์ บุญพรหมอ่อน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๙๕

เด็กหญิงรัตษา ดิษกร

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กหญิงแพรวา หารธงชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๙๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

พิรมย์รืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๙๘

เด็กชายสิทธิพล จันทร์พรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๖๙๙๙

เด็กชายคุณากร วัยวัฒ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กชายภูริภัทร เอนกคณา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กชายศรายุทธ พลอยงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายธีรวัฒน์ อิมรัมย์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กชายธวัชชัย พนมเขต

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ มนมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กชายนพรัตน์ เนียมไทย

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

อุปชฌาย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กชายดัมพ์รงค์ ศรีวิลัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กชายชนะชล เขียวเขิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กชายกฤศิรา มานุรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กชายวิทยา ยงค์หอม

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กชายมนต์มนัส แซ่หว่อง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงพรไพลิน เกตุแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงปทมา เข็มทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กหญิงสุธีมา ช่างทำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กหญิงมนัญชยา หรังเผ่าพันธุ์

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงอนันญา สวยสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายเจษฎา พิมพ์มา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายสัญชัย ชุมกว้าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายนพพร เกตุสุริยะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กชายสุธินนันท์ แสนมีชัยรัตนา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีหาราช

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กชายสุทัศน์ นามพิชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แสงคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กชายกิตติทัช ศรวมศิริ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กชายนันทวุฒิ ลาดศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กชายต่อตระกูล กาญสุวรรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กชายธีรเมธ แสงซ้าย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กชายนพรัตน์ ผลวิลัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กชายภราดร พยุงวงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กชายระพีภัทร์ ภามี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กชายวรปรัชญ์ พักตร์ผ่อง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงชลธิชา ตรีกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส สุทธาวาส  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์สิริกร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงจิดาภา พนมศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงชนัญธิดา ดีใต้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กชายชานล สีดาวงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุปยะพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เผยโคกกรวด

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กหญิงนัชชา พรหมอินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กหญิงปฐมาวดี เกียรติภานนท์

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กหญิงพลอยนภัส พรพินิจเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ เจริญสุข

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงพิชชาภา เจริญพงษ์ศิลป

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขันธวิชัย

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ก้อนคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงภัคธีมา คณากูล

๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กหญิงภัทราพร ต๊ะพิลัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ แหวนเพชร

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กชายรวิศ ขุนเณร

๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กหญิงลักษมี พลชา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กหญิงวทัญุตา ศรีเรือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กหญิงวรพรรน โพธิชัยเลิศ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กชายวรรธนะ ชัยกุลเทวินทร์

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กหญิงวรัญญา กันทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กหญิงวิภาวี งามจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กหญิงวิรากานต์ โสมเมา

๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กชายวุฒิภัทร อรุณโน

๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กหญิงศศิธร วันชนะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายสหภูมิ แสงวิจิตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กหญิงสาลินี ธิติวิรัตน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กชายสุทธิโชค คำอ่อน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กหญิงสุธารส สากร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กหญิงสุธิตา ซอและ

๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ชมภูแก้ว  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๖๔
นางสาวจิรวัฒน์ สุขไสย ๒/๒/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๖๕
นางสาวจิรภิญญา โพธิราช ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๖๖
นางสาวปทิตตา ปยมหพงศ์ ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๖๗
นางสาวอาทิตธยา ศิริวงษ์ ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๖๘
นางสาวศศิกานต์ หลวงอุดม

๒๕/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๖๙
นางสาววายุรินทร์ ประเสริฐสัง

๒๖/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๗๐
นายนวภัคร เสมอพร้อม

๑๓/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๗๑
นางสาวณัฐรียา ดังสท้าน

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๗๒
นางสาวฐิตินันท์ ผิวคราม

๑๒/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๗๓
นางสาววิภาวี พละก้านตรง ๖/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๗๔
นายณัฐพล นุศิษย์ภาพ

๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๗๕
นางสาวณัฏฐาเนตร สากร ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๗๖
นายชัยชาญ ปูมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๗๗
นางสาวนภัสวรรณ ไชยวิโน

๒๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๗๘
นางสาวเกษราพร วิจิตรบรรจง

๓๐/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๗๙
นางสาวอนัญญา กุลธนชินโชติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๘๐
นางสาวปริชญา เทียบภา

๓๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๘๑
นางสาวไอยรินทร์ บุญอินทร์

๒๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๘๒
นางสาวหยาดนภา ศรีสอาด

๒๑/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๘๓
นางสาวพรชิตา ผดุงลาภ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๘๔
นายชยสรณ์ ขจรงาม ๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๘๕
นายโยธิน โนนวังชัย ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๘๖
นางสาวภัทรศยา วิริยพงศ์รัตน์ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๘๗
นางสาวอภัสรา บุญประสพ ๔/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๘๘
นายพัทธนันท์ วิทยผโลทัย

๑๓/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๘๙
นายเจษฎา แก้วสังข์

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๙๐
นางสาวอัฐนิยา เข็มประภา

๑๓/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๙๑
นายลิขิต แซ่เซียว

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๙๒
นายบูรพา ไทยเจริญ

๒๑/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๙๓
นายกันตณัฏฐ์ ปรัชญาแพทย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๙๔
นางสาวนลินี พรมสุวกรณ์ ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๓ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๙๕
นางสาวธนภรณ์ บุญทอง

๒๙/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๙๖
นางสาวดวงรัตน์ หนูประภา

๓๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๙๗
นางสาวพัชรี เทียนแจ่ม

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๙๘
นางสาวนรี แฝงศิริ

๑๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๐๙๙
นางสาวสุภาวิดา แซ่หลาย

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๐๐
นางสาวภาณุมาศ รุ่งเรือง

๒๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๐๑
นางสาวปยธิดา ศรีกิจปรีชา

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๐๒
นางสาวนิลวรรณ สองเมือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๐๓
นางสาวกฤติยาภรณ์ พูนมัน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๐๔
นางสาวศิวมล สุวิชา ๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๐๕
นางสาวสุวรรณษา ดีอ้น ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๐๖
นางสาวรัตติการ ชลวานิช

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๐๗
นางสาวพัชรพร พงศ์อาภรณ์

๒๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๐๘
นายพิชากร สนธิพงษ์

๒๖/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๐๙
นายจิรวัฒน์ พานอ้น ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๑๐
นายทรงพล กมลเกษมวงศ์ ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๑๑

นายกิตติพงศ์ คงอยู่
๒๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๑๒

นายสิวกร ขำเหม ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๑๓
นายนันทชัย เพิมลาภ

่

๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๑๔

นายฐาปกรณ์ ภาคภูมิ
๒๓/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๑๕

นางสาวธนัชชา สนรักษา
๒๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๑๖

นางสาวณัฐกานต์ กระแสโสม ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๑๗
นางสาววาสนา ภักดิบดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๑๘

นางสาวบัณฑิตา น้อยอุทัย
๒๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๑๙

นางสาวพรรณงาม พลพงษ์
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๒๐
นางสาวพิมพิศา นิลจ้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๒๑
นางสาววนันดา พูลสุข

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๒๒

นางสาวอินทิรา ฟองคำ
๑๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๒๓

นายสหรัฐ สังข์รัมย์
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๒๔

นางสาวกนกวรรณ วิถี
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๒๕
นายพงศกร โศภาวชิรามาศ ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๒๖

นางสาวภัทรนันท์ ทองปอน
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๒๗

เด็กหญิงสุภัชญา สมบูรณ์ถานะ ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๒๘

นายณัฐพล อรัญทรัพย์ ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๒๙
นางสาววิไลวรรณ รุณบุตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กหญิงกฤษณา ฤกษ์ดี ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๓๑

เด็กหญิงศุภกานต์ ปฐมวรุตมาพงษ์ ๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กชายเตชิษฐ์ สิทธิประสาท

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๓๓

เด็กชายพัชรพล อินทแพทย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๓๔

เด็กชายศิครินทร์ ทองคำ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๓๕

เด็กชายสถาพร สวัสดีมงคล
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กชายอดิเทพ แซ่เอ็ง ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๓๗

เด็กชายอภิวิชญ์ สุดสิน

้

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๓๘

เด็กหญิงธาวินี พนพิมาย
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๓๙

เด็กหญิงมุฑิตา บุญคำชู
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ เทียนแจ่ม

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๔๑

เด็กชายปญจนนท์ เนืองจำนงค์

่

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๔๒

เด็กชายกัณฑ์เอนก บุญหะหุตานนท์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๔๓

เด็กหญิงพุทธรักษ์ กังวานพณิชย์
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กหญิงสโรชา ชืนชม

่

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๔๕

เด็กชายกิตติธัช ปอมถาวร
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๔๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุราณ ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๔๗

เด็กชายธีรภัทร กัลปากรณ์ชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กชายยศกร มณีนิล

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๔๙

เด็กชายธรรมสรณ์ สมคิดเสมอ ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กชายกฤษฐ์สวุฒิ ห้องทองแดง

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๕๑

เด็กชายกานดิศ ปยะกาญจน์
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กชายณวัฒน์ ธรรมกิจ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๕๓

เด็กชายธนภัทร สร้อยเสนา ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๕๔

เด็กชายชนภัทร เพชรทัด ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๕๕

เด็กชายนฤทธิ

์

เหลือหลาย ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กชายพรธเนศ สุขสถาน ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๕๗

เด็กชายรัชพล สิทธิผล
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๕๘

เด็กชายสิรภพ เทศเจริญ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๕๙

เด็กหญิงสุพิชญา อินทร์สว่าง
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กชายเอกวัส วรรณชัย ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๖๑

เด็กหญิงจิรัชญา ยอดยิง

่

๑๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา ผดุงกิง

่

๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๖๓

เด็กหญิงไอลดา อ้วนพรมมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๖๔
เด็กหญิงธนภรณ์ เพียธงษา ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๕ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๖๕

เด็กชายกันตณัฐ ภัคสุภาพล ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๖๖

เด็กชายนัทธี สมชาติ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กชายยศวัตร ทองเฟอง

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๖๘

เด็กชายรชต เสาวัง ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๖๙

เด็กชายศุภสิน สิงห์พันธ์
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กชายอัฐวุฒิ เหลือหลาย

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กชายณพวัฒน์ กลันสุวรรณ

่

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๗๒

เด็กหญิงกษิรา ดอกจันทร์
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุ่นหะวงค์
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๗๔

เด็กหญิงจริยาภรณ์ เจริญศรี
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีเพลินสุข

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๗๖

เด็กหญิงณัตฐนันท์ อัศวสกุลไกร
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๗๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ทับดารา ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๗๘

เด็กหญิงวิภาวี สมมุติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๗๙
เด็กชายกฤษฎา กิตติคุณานันท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กชายกีรติ ฐิติสัจจะวงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๘๑

เด็กชายชิตณรงค์ มงคลวรพัฒน์ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๘๒

เด็กชายพีรพุฒิ มาเห็ม ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๘๓
เด็กชายภาณุพงษ์ แซ่โค้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๘๔

เด็กชายภูมินทร์ จันทร์หล้า
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๘๕

เด็กชายภูริเดช ยงเสมอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๘๖

เด็กชายวิทวัส สุขเจริญ
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กชายศักดินนท์ โปร่งสันเทียะ

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๘๘

เด็กชายนภัสพร คล้ายวิเชียร
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๘๙

เด็กหญิงนันทินี พูลบุญ
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กหญิงเปรมินทร์ นิลชัชวาลย์วงษ์

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กหญิงภคพร หงษ์อะมอน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๙๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เฉลิมรัตน์
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๙๓

เด็กหญิงอรกัญญา จันทะวงษ์
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๙๔

เด็กหญิงอรกัญญา เนืองจำนงค์

่

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กชายจักรชัย อนุสรณ์วรสาร ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๙๖

เด็กชายธนพล วงษ์ศิริ
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๙๗

เด็กชายเพ็ชรรัตน์ ศรีคล้าย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๙๘

เด็กชายสุวัชร แสนปราชญ์
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กชายอนุพงษ์ สากร

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กชายภูวดล ละเมียดดี ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โชติกุลวานิช

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กหญิงชลธิชา ขอสินกลาง

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กหญิงญาราภรณ์ แก้วกระจ่าง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กหญิงนภาพร บุญเลียง

้

๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กหญิงสโรชา ยศวิเศษธนกุล

๒๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา โตพิมาย

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กชายคณาธิป ขอคำ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กชายคีตะพัฒน์ ภูมิชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กชายชวินโรจน์ ภมรพล

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กชายณัฐนนท์ มันคง

่

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๑๑

เด็กชายณัฐนันท์ อุตสิม
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๑๒

เด็กหญิงกมลพัชร หมายริมกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๑๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ แซ่กี

้

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กหญิงจันทกาญ หอมสุวรรณ

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แจ่มจำรัส ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๑๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ลัมยศ
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๑๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ แสนโคตร
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กหญิงพิภัทรา อินทโชติ

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๑๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิทักษ์สุทธิกุล ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กหญิงลักษมณ คงดี

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๒๑

เด็กหญิงสุพิชชา หน่ายคอน
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กหญิงอนัญญา กลินหอม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๒๓

เด็กชายกมลภพ ทองทวี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๒๔

เด็กชายกิตติภูมิ โมงขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๒๕

เด็กชายณภัทร ทินยากร
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กชายณัฐจักร์ ตาลน้อยธนันชัย ๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๒๗

เด็กชายธนิสร ไตรศุภโชค
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๒๘

เด็กชายนารากรณ์ สร้อยศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๒๙

เด็กชายศศิศ สวัสดี ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กชายสันติ มากมี

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๓๑

เด็กชายสุภษิต มีเดชา
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหลืองอ่อน
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๓๓

เด็กชายอัครพล สุขสอาด
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ สูงยิง

่

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๓๕

เด็กหญิงญาณิศา ภูมี
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๓๖

เด็กหญิงเทียนฟา บุปผเวส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กหญิงธันยพร ปฏิสังข์

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๓๘

เด็กหญิงนันท์นลิน พานทอง ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๓๙

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วมัน

่

๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กหญิงปณิดา เรือนหล้า

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กหญิงปพิชญา บุญประเวศ

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๔๒
เด็กหญิงปรายปริยา โพธิศรี

์

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๔๓

เด็กหญิงพรพิชชา ไพบูรณ์สุข
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ยุติธรรมนนท์ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์ทอง

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๔๖

เด็กหญิงมุฑิตา ยินดีสุข
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๔๗

เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์จันทร์
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๔๘

เด็กหญิงวาสินี ลิมภักดี

้

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กชายกรกฎ อิสมาเอล

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กชายกฤษฎาพันธ์ นุราฤทธิ

์

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๕๑

เด็กชายจิราพัช บุญทะโกสุม ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๕๒

เด็กชายชุชชนะ ภูศรี
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กชายธนกร เกษตรสุนทร

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๕๔

เด็กชายธนโชติ งามลมัย
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๕๕

เด็กชายธนภัทร พิศเพลิน
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๕๖

เด็กชายธนากรณ์ ชืนชม

่

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๕๗
เด็กชายนิรัช โพธิพุ่ม

์

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๕๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุทธิทรัพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๕๙

เด็กชายสิริศักดิ

์

วรรณศิริกุล ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กชายเอกธนวิทย์ ยินเชียร

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๖๑
เด็กหญิงกรรวี สากร

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๖๒

เด็กหญิงกรวินท์ ถินชมภู

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๖๓

เด็กหญิงจิดาภา โรจน์ธนาบุญ
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๖๔

เด็กหญิงฉัตรพร โพธิทรัพย์

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๖๕
เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีวิเศษ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๖๖

เด็กหญิงชนัญชิดา นึกสม
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๖๗

เด็กหญิงชลธิชา

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๖๘

เด็กหญิงโชติกานต์ เอียบกงไช

๊

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๖๙
เด็กหญิงญาณาธิป แหลมหลวง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๘ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงญาณิศา ซุ้นเจริญ

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๗๑

เด็กหญิงธัญสุดา เทพสัตรา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๗๒
เด็กหญิงนิราภร ทองประเสริฐ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๗๓

เด็กหญิงพัชรพร พวงจำปา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๗๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เลิศสุก
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๗๕
เด็กหญิงภิญญาพิชญ์ จำนงค์ผล

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๗๖
เด็กหญิงวนิดา นราจร ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๗๗

เด็กหญิงวาสนา มงคลอินทร์
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๗๘

เด็กหญิงศิรภัสสร หอมสนิท
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๗๙

เด็กหญิงสุธารินี อินทร์ชาวนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กหญิงโสภิตา รักษาศีล

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๘๑

เด็กชายจตุรวิชญ์ บุตรลานช้าง
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๘๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ อัครชาติ
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๘๓

เด็กชายจุนเพอิ ทาเคกาวา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๘๔
เด็กชายดนุวัต โคตรธิสาร

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๘๕

เด็กชายตฤณ เพลัมพิทักษ์
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๘๖

เด็กชายนันทภพ ทับสุวรรณ ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๘๗

เด็กชายเพิมศักดิ

่ ์

บัวเขียว
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กชายวิศรุต อินสอน

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๘๙

เด็กชายศิวกร แซ่เอียว

๊

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กหญิงกนกกร ถาวรไกรกุล

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๙๑

เด็กหญิงกฤษณา ดีขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๙๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ บัวมงคล

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๙๓

เด็กหญิงนันท์นภัส พันธศรี
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๙๔

เด็กหญิงปพิชญา ทับทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๙๕

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ จันทร์ศิรินาวิน ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๙๖
เด็กหญิงนฏกร สอนดี ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๙๗

เด็กหญิงพชรดา แข็งขะยัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๙๘

เด็กหญิงพรวรา มิงขวัญ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๒๙๙

เด็กหญิงพฤดา บัวสระเกษ
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กหญิงรัตนา บุดดี

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กหญิงลลิตา ก้อนศิลา

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กหญิงวชรพร อยู่ยืนยง ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงศยามล อนุสรณ์วรสาร

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กหญิงสุนันทา สำรอง

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กหญิงไอศิยา

เพ็ชร์หัสณะโยธิน
๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กชายกิตติพศ มณีวงศ์วิจิตร

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสุข

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กชายธีรพล วงศ์เกษมสันต์

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กชายนันทพงศ์ ชูชาติเจริญพร ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กชายปฐมพร ประสานทรัพย์ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๑๑
เด็กชายปวิธชาต วงค์เจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๑๒

เด็กชายพิสิฐ คณานุรักษ์
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๑๓

เด็กชายวีรภัทร จิตเสนาะ
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๑๔

เด็กชายศิริพงศ์ จารุรัตน์มณี
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๑๕
เด็กชายศุภวิชญ์ น้อยจันทร์ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นันนิยม
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๑๗

เด็กหญิงกนกกร คุรุวงษ์
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๑๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร เรืองจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กหญิงจิราพร พงษ์ประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กหญิงจิราพัชร ชูผล

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๒๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นันทานนท์ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๒๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แหก้าน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กหญิงณัฐนรี หอมสินธุ์

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๒๔

เด็กหญิงณัฐวิภา เมินหา ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๒๕

เด็กหญิงธนกร มณีวงศ์วิจิตร
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๒๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เกียรติกุล
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๒๗
เด็กหญิงธัญจิรา สุปนะ

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๒๘

เด็กหญิงธัญชนก แสงหิรัญ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๒๙

เด็กหญิงบุรินทณี รักษาชน
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กหญิงประติพร แนบทางดี

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๓๑
เด็กหญิงปริศนา แดงกูล

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๓๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ เรือนแก้ว
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๓๓

เด็กหญิงปาลิดา สุขสว่าง
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๓๔

เด็กหญิงพลอย เนตรนภาไพศาล ๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กมลนัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๓๖

เด็กหญิงภัทราวดี บุตรวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๓๗

เด็กหญิงฤทธิมณฑ์ ฤทธิพงษ์
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๓๘

เด็กหญิงวาริสรา เสงียมรัตน์

่

๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กหญิงสิริยา แก้วสำโรง

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑๐ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงเอกสุดา สลับศรี

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ บุญที
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กชายนเรนท์ฤทธิ

์

พุ่มขจร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๔๓

เด็กชายภาสพงศ์ นาถธรรมกุล ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๔๔

เด็กชายสิทธินนท์ สังขะโห
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๔๕
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ จันทร์ปติกุล

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กหญิงณัฐนิชา ทินหงษ์

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๔๗
เด็กหญิงตะเกียงแก้ว ก้อนทอง ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๔๘

เด็กหญิงนราวดี เสนารักษ์
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๔๙

เด็กหญิงนันท์นภัส อุ่นมาก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กหญิงปยะมณ สุทัศน์ชนะชัย

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๕๑

เด็กหญิงเปรมฤดี แซ่ตัง

๊

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๕๒

เด็กหญิงภัคจิรา เดชชีวะ
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี โพธิแก้ว

์

๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๕๔
เด็กหญิงรัตนา เฮงวัฒนะ

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๕๕

เด็กหญิงวรรษมล ภักดีราษฎร ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๕๖

เด็กหญิงวริษฐา คำบัวทอง
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๕๗

เด็กหญิงอัจฉริยา กลัดทรัพย์ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กหญิงอาทิตยา งามเสมอ

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๕๙

เด็กหญิงอาระญา ฤทธิอินทร์

์

๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กชายขจรพงศ์ เบญจศีลรักษ์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๖๑

เด็กชายธีรภัทร นิคม
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กชายสงกรานต์ ปนเงิน

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๖๓

เด็กชายอดิรุจ วรรณเมธากุล
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๖๔

เด็กหญิงฉันทิศา ศรีสุข
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๖๕

เด็กหญิงปยนุช ม่วงงาม
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรมภักษร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๖๗

เด็กหญิงรัชนก ทรัพย์สิน ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๖๘

เด็กชายธรรมรัตน์ คำประพันธ์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๖๙

เด็กชายภานุวัตร กิมฮวย ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กชายรัชชานนท์ เตียวตระกูล ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๗๑

เด็กชายวัชรพงศ์ เผือกวิสุทธิ

์

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๗๒

เด็กชายอภิวิชญ์ สุขเจริญ
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๗๓

เด็กชายอัสนี ศิริเมฆา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กหญิงกมลชนก รัตนบรรจง ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๗๕

เด็กหญิงจิราภา ศรีจันทร์
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๗๖

เด็กหญิงจีรนันท์ เชียงทอง
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ จิรวัฒนธรรม

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๗๘

เด็กหญิงชิดชนก ธีรเลิศกมลธร
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๗๙

เด็กหญิงธนพร แก้วมณี ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปรีชาวัฒนสกุล ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๘๑
เด็กหญิงบัณฑิตยา วงษ์ปา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๘๒

เด็กหญิงพรหมพร วิลามาศ
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๘๓

เด็กหญิงรชยา กุลวิศัลยา ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ แจ่มสว่าง
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กชายกรกฤษ กตุมะยูร

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๘๖

เด็กชายธันวา ทองมงคล
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๘๗

เด็กหญิงขวัญชนก ชิดประทุม
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๘๘

เด็กหญิงฉัตรอรุณ ปยะทัศน์
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กหญิงปธิตา ชูเชิด ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กชายณัฐภัทร คำสัมฤทธิ

์

๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๙๑

เด็กหญิงมะลิวรรณ เผือนกระโทก

่

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๙๒

เด็กหญิงมาลิสา แสวงดี
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กหญิงรจนา ห่างภัย

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๙๔

เด็กหญิงสุภัทตรา รัตนะวัน
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๙๕

เด็กหญิงอภิชนา บัวบุศย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๙๖

เด็กชายวทัญู ศรีเวียง
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๙๗
เด็กหญิงณัฐนรี ประสาท

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

ใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๙๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ดาดาษ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๓๙๙

เด็กชายฐิติพงศ์ โรจนชินบัญชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กชายณภัทร ร่วมบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ผิวงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กชายนถดล บุญตา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กชายพงศกร คู่นา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กชายสิทธิไกร ทองนุช

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กชายอวิรุทธ์ โตกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กชายอิงควัต เหลืองอาทิตย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ยิมพันธ์

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงคีตภัทร พลเภา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา บุญช่วย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑๒ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กหญิงชนัญชิดา ตีรานนท์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๑๑

เด็กหญิงชนิสรา รุ่งโรจน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กหญิงชลนิชา เกลาเกลียง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๑๓

เด็กหญิงชุตินันท์ แดงเจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๑๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไม้งาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๑๕

เด็กหญิงณัฐชา คนาจันทร์แสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กหญิงนภัทรสร ลิมภักดี

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๑๗
เด็กหญิงนัฏกาญจน์ สีม่วงเขียว

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ ตะเคียน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๑๙

เด็กหญิงพรนภา ขมินแก้ว

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กหญิงเพชรดา ผลประดิษฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๒๑

เด็กหญิงภทรวรรณ รุนนะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๒๒

เด็กหญิงภัทรสุดา ภูมิภักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๒๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ พรมมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กหญิงวราภรณ์ บัวใหญ่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๒๕

เด็กหญิงวาเลนไทน์ ทวิสุวรรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๒๖

เด็กหญิงศิริวรรณ สังข์ศิริ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๒๗

เด็กหญิงศุจิรา ยุตะกิจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กหญิงสุนทรี พระภูมิ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๒๙

เด็กหญิงอาริศา ผาสุขหัศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กหญิงอิสริยา แน่นหนา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๓๑

เด็กหญิงอุษา อินทศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กหญิงสุมาลี ประทุมทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๓๓

เด็กชายกนกพล วิเชียร
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๓๔

เด็กชายกิตติคุณ เสือแดง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๓๕

เด็กชายจิโรจน์ อโหสิ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๓๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดาราพงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๓๗

เด็กชายทวีวัฒน์ ผสมทรัพย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๓๘

เด็กชายธนากร เชือวงษ์

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๓๙

เด็กชายธีรเดช แน่นหนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กชายสิริชัย สัญจร

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๔๑

เด็กชายอนนท์ อุมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๔๒

เด็กชายอัมรินทร์ สร้อยสี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๔๓

เด็กชายประพนธ์ ศรีชำนาญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๔๔
เด็กชายพรพินิต ผันผิน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑๓ / ๒๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๔๕

เด็กชายพัสพงษ์ เนืองแก้ว

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๔๖

เด็กชายมงคล จามวาสี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กชายรชต เสนาสุธรรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๔๘

เด็กชายปวีณ์ธิดา ทิพสุต
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิริยะชน

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กหญิงขวัญฤดี คำสาลี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๕๑
เด็กหญิงชมพูนุช พูลสุข

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ศิริจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๕๓

เด็กหญิงชุติมา ทองโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๕๔

เด็กหญิงฐิติยา เทียมพนัส
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๕๕
เด็กหญิงพัชรพร จันทรักษา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๕๖

เด็กหญิงรักษิตา เกตุพานิช
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๕๗

เด็กหญิงวรรณิดา พงศ์สรรวิทย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๕๘

เด็กหญิงวริศรา ผดุงศักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ แร่ทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กหญิงสาลิณี แซ่โง้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๖๑

เด็กหญิงสุพรรษา กุมภัสสะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๖๒

เด็กหญิงสุวรรณา มหาปาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กหญิงอนันท์ญา แซ่โล

๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๖๔

เด็กชายกฤษดา ทองแตง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๖๕

เด็กชายกิตตินันท์ มาเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๖๖

เด็กชายจิรวัฒน์ วราพงษ์ลิขิต
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กชายเจษฎาภร เหล่าทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๖๘

เด็กชายชนะชัย เจริญกิจจาธร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๖๙

เด็กชายณัชดนัย วิเชียร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ วิลัยรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๗๑
เด็กชายธนานุวัฒน์ ผลผลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๗๒

เด็กชายธนาพล เสือชม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๗๓

เด็กชายธัญวรัตน์ แน่นนันท์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๗๔

เด็กชายศุภกร บรรจงศิลป
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กชายนภสกร กองพล

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยรินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๗๗

เด็กชายภัทรดนัย แก้วไทรเลิศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๗๘

เด็กชายภูพิรัฐ โชติกิจเดชา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๗๙
เด็กชายศรัญู ผาสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑๔ / ๒๒๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กชายศรัณย์พล ปญจทรัพย์ดำรง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๘๑

เด็กชายสมศักดิ

์

ระงับทุกข์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๘๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ พลอยมุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๘๓

เด็กหญิงจารุภา นาที
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๘๔

เด็กหญิงจีราพร ผาผล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๘๕

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ มีเสน่ห์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กหญิงณิชาดา ม่วงเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๘๗

เด็กหญิงนภัสสรณ์ พุทธา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๘๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภูษา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๘๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อุดมศักดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๙๑

เด็กหญิงวรกานต์ แซ่เฮ้ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๙๒

เด็กหญิงวาสนา เข็มทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๙๓

เด็กหญิงสาวินี พรมลอย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กหญิงศิริพร เสือแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา หมันเพียร

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๙๖

เด็กหญิงอภิศร อ้นสำราญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๙๗

เด็กชายกฤษฎา ปอมเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กชายกิตติพัทธ์ ทูลมณี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๔๙๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จำปหอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

สงแพง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กชายคณธชาติ แสงตะวัน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กชายชนกันต์ เสมาชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กชายชวดล ไชยดาสกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กชายฐิติพงศ์ หวลมฤคา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กชายณัฐกิตติ

์

แซ่เฮ็ง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เถาแตง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กชายธนาดล โลนุช

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กชายธันยา ช่วงแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กชายธีรอัฑฒ์ชัย ลิขิตปรีชานนท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กชายนครินทร์ วงษ์สมบัติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๑๑

เด็กชายพขรพสธร ธรรมวิชญ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๑๒

เด็กชายพงศ์ศิริ อุมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๑๓

เด็กชายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ สระน้อย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑๕ / ๒๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๑๕

เด็กชายวนากร อุไร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๑๖

เด็กชายวัฒนา ทาทิพย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กชายวิรุฬ จันทรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๑๘

เด็กชายศรัณย์ มิตรดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๑๙

เด็กชายศุภชัย สินธุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กชายสาวิทย์ ศรีดารา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กชายสุวัฒน์ ทองเพ็ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๒๒

เด็กหญิงเกสรา สีชัยชิด
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๒๓

เด็กหญิงจิราพร ปะหาวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๒๔

เด็กหญิงชนาภา จึงลี

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กหญิงณัฐริกา ปนปรีเปรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๒๖

เด็กหญิงธนัชชา จันทร์ลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๒๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันไร่ขิง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๒๘

เด็กหญิงบุญฑริตา ตีรานนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๒๙
เด็กหญิงมธุรดา คชเหียม

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กหญิงวนิดา สองห์โครต

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๓๑
เด็กหญิงวรรณภรณ์ เหลาสา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๓๒

เด็กหญิงวรรณวิสา เตศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๓๓
เด็กหญิงวรรณิดา บวรศรีมุกดา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๓๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ ลำสมุทร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๓๕

เด็กหญิงอรจีรา รุ่งโรจน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๓๖

เด็กหญิงอาริสา สีหามาตย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๓๗
เด็กชายจักรพล ล่าลับ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๓๘

เด็กชายจีระพล ผาสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๓๙

เด็กชายธนชิต คำสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กชายธนากร จันทกานนท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๔๑
เด็กชายนฤบดี กันตีมูล

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๔๒

เด็กชายพงศภัค ซุยศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๔๓

เด็กชายพีรพล จินดามณี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๔๔

เด็กชายพีระวิชญ์ ปนโพธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กชายภาณุพงศ์ สุวิจารณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ ลีเส็ง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๔๗

เด็กชายวงศพัทธ์ วิพากย์เดชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๔๘

เด็กชายศักรินทร์ บุรีรักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กชายสหรัฐ บุญผึง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กชายสิทธิโชค ขุนทิพย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๕๑

เด็กชายสิริศักดิ

์

คำสมาน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กชายอดุลย์ พละเดช

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๕๓

เด็กชายอัษฎาวุธ เพลิศฤทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๕๔

เด็กชายอิทธิพงษ์ อุดมศักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๕๕

เด็กหญิงกานติมา กลินหอมรืน

่ ่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กหญิงการันตรี มาศิริ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๕๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ดียิง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๕๘

เด็กหญิงณิศาชล ราชวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๕๙

เด็กหญิงทักษพร พารา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กหญิงธนิษฐา ตรัยพุทธศาสน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๖๑
เด็กหญิงนันท์ญารัตน์ แน่นหนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๖๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีดารา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๖๓

เด็กหญิงปพิชญา ทับทิมสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๖๔
เด็กหญิงประภาศิริ ชะนะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๖๕

เด็กหญิงไปรยา บุญจีด

๊

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๖๖

เด็กหญิงรัชนี แซ่ว้าน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา ยอดคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กชายเกษมพันธุ์ นิยม

๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๖๙

เด็กชายธนาวิชญ์ ขบวนฉลาด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กชายธนกฤต อินนังแท่น

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๗๑

เด็กชายนฤดม อยู่ศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กชายปณณวัฒน์ เอียมวสันต์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๗๓

เด็กหญิงชนัญญา กระทุ่มทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๗๔

เด็กหญิงชเนษฎ์ณัฐ สว่างไพร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๗๕

เด็กหญิงฐิติมา สุขเกษม
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กหญิงณัฐนิชา พระจันทร์ศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๗๗

เด็กหญิงทิฌา เสือแดง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๗๘

เด็กหญิงทิพทิวา วาทา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๗๙

เด็กหญิงปนปนัทธ์ สว่างไพร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กหญิงพรรณิภา ผ่องแผ้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๘๑

เด็กหญิงพรวิสา รุ่งโรจน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๘๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา สำเริงศิลป
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๘๓

เด็กหญิงมนทิรา ปล้องต้น
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๘๔
เด็กหญิงมัทวัน ผิวนาล

๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๘๕

เด็กหญิงรัชนก วิชิตนาค

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๘๖

เด็กหญิงรัตติยา เชาว์ศรีวงศ์เทพ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๘๗
เด็กหญิงรุจิรัตน์ บุญรอด

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๘๘

เด็กหญิงวราพร สิงห์โคตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๘๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุขขา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กหญิงสุทธิพร บุญทา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๙๑
เด็กหญิงสุธาสินี ทำเนาว์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๙๒

เด็กหญิงสุพัชรสร อินสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๙๓

เด็กหญิงอาทิตตยา อุดมศักดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๙๔

เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ ธีระวัฒน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๙๕
เด็กหญิงวริศรา ฉลอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา จำเมือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จาริสุ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๙๘

เด็กหญิงสุชัญญา มงคลศิลป
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กหญิงอนุธิดา แก้วธำรงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงนุชนาถ พุทธรักษา

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงวริศรา แซ่ตัง

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กชายต้นตระการ รองวัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กชายธนดล เรืองไทย

๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กชายธนพร บุญเลิศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กชายวทัญู ทิวาสถาพร

๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กชายศุภากร เกษรา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กชายจิระวัฒน์ มะลิถอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กชายณัฐธนาธร ปณฑะศิริ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กชายฟาสุระ ปยัง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กชายวรพล ภู่น้อย

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๑๑
เด็กชายธนสิน สุทธิกลม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๑๒

เด็กชายภัทรพล แซ่ฮุ้น
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๑๓

เด็กชายขวัญชัย ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๑๔

เด็กชายธิเบศ ราชนุวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๑๕
เด็กชายปุณยวีร์ ประภาวรางศักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๑๖

เด็กชายพศิน สุชาดาพุทธิวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๑๗

เด็กชายโอรส ขมสนิท
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๑๘

เด็กชายวัชรชัย วงษ์สาริกิจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๑๙
เด็กหญิงธินัชชา รัตคุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑๘ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองไทย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๒๑

เด็กหญิงจุฑามาส ขุนทิพย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๒๒
เด็กหญิงนำหนึง

่

ปนโพธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๒๓

เด็กหญิงพิชชาพร ประมงคล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๒๔

เด็กหญิงแพรพลอย เพลางาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มวญนรา

๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๒๖
เด็กหญิงพัทธนันท์ ปนประณต

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๒๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พุทธมิลินประทีป

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๒๘

เด็กหญิงกนิษฐา พระศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๒๙

เด็กหญิงปณิตา วงศ์ปรากฏ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กหญิงศสิพร นนธนกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๓๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สร้อยโสม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๓๒

เด็กชายเตชินท์ เตศิริ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๓๓

เด็กชายวิษณุ จันทร์แย้ม
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๓๔
เด็กชายชฎาวิช พรหมสีดา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๓๕

เด็กชายธนพัฒน์ ผ่องใส
๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๓๖

เด็กชายมานัส สาลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๓๗

เด็กชายอธิราช ราชนคร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๓๘
เด็กชายกันติชา สัตย์ซือ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๓๙

เด็กชายชัยยศ รามณู
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กชายบารเมษฐ์ ทับทิม

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๔๑

เด็กชายปราโมทย์ กาญจนบุรางกูร
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๔๒
เด็กชายมนธวัช ลายทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๔๓

เด็กชายเศรษฐ์ ช่วยนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๔๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ ขุนแน่น
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๔๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นิยม
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทำเนาว์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๔๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ไม้งาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๔๘

เด็กชายทัดพงษ์ มะติยะภักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๔๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ อร่าม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กชายเอกพล นิมเรือง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๕๑

เด็กหญิงวาโย รอดประสิทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๕๒

เด็กหญิงอายดา สำเภาพี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๕๓

เด็กหญิงประภาศิริ จรุรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๕๔
เด็กหญิงสายสัมพันธ์ ดีสีเมฆ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑๙ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๕๕

เด็กหญิงอรัญญา โกบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๕๖

เด็กหญิงพัณณิตา อิสราวิศาล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา แซ่ลี

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๕๘

เด็กหญิงโยษิตา นิมเรือง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๕๙

เด็กหญิงรินทร์ลภัส นิธิฉัตรพงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กหญิงวิลาสินี กอไธสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๖๑
เด็กชายพุฒิกร แซ่เอียว

๊

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๖๒

เด็กชายกฤษฎา ปติพงษ์พันธุ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๖๓

เด็กชายธวัชชัย สิทธิคุณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๖๔

เด็กชายชาคริต ภู่พวง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๖๕
เด็กชายธนกร เรืองไทย

๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๖๖

เด็กชายธีรพล สิงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๖๗

เด็กชายนาคินทร์ แซ่เตียว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๖๘

เด็กชายยุทธภูมิ วงษ์เกตุ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๖๙
เด็กชายแสนยากร นามเสนา

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กชายอลงกรณ์ วิเศษกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๗๑

เด็กชายยากอบ วันทา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๗๒

เด็กหญิงไอรดา จันทร์ทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๗๓
เด็กหญิงอชิรญา ท่าล้อ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๗๔

เด็กหญิงรัตนากร นิยม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๗๕

เด็กหญิงวิภาภรณ์ เหลืองอ่อน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๗๖

เด็กหญิงปนมณี พันธ์กุ่ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๗๗
เด็กหญิงวาสนา สร้อยจู

๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๗๘

เด็กหญิงโศภิตา สุริยะมาศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๗๙

เด็กหญิงสุธิดา นิยม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กหญิงเอวลิน บุตรดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๘๑
เด็กหญิงอารยา ผาน้อย

๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๘๒

เด็กหญิงสปนนา มังคัง

่ ่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๘๓

เด็กหญิงนลินรัตน์ มังคัง

่ ่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๘๔

เด็กชายกฤษดา กงแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๘๕
เด็กชายก้องสกุล กริงกร่าง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๘๖

เด็กชายเหมันต์ หวานจ้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๘๗

เด็กชายอาทิตย์ นุชา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๘๘

เด็กชายธนพงษ์ เกษรา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๘๙
เด็กชายอิศรพงศ์ พุทธศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒๐ / ๒๒๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

คำภาษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๙๑

เด็กชายวิวัฒน์ บางพิทักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๙๒
เด็กชายไทยคู่ฟา นิพิฐวัธะผล

๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๙๓

เด็กหญิงวริศรา งามศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๙๔

เด็กหญิงสิตานันท์ เผ่าหอม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๙๕

เด็กหญิงชมพูนุช ภาระเวช
๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๙๖
เด็กหญิงนิภาพร ปะหาวงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๙๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เย็นขาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๙๘

เด็กหญิงพัชรพร ลีเส็ง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๖๙๙
เด็กหญิงพิมประไพร ปานกลาง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ตู้สะอาด

๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กหญิงสุธาสินี ปญจทรัพย์ดำรง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ปรีเปรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๐๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ กังวานพณิชย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กหญิงฝนทิพย์ เชือวงษ์

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กหญิงพรลภัส ชืนอารมณ์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กหญิงภูรดา ภู่ระหงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กหญิงศรัณยา มัติโก

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กหญิงขัติยาภรณ์ เจริญยศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กหญิงจารุมาศ หนูสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กหญิงนันทิดา ศรีเพชร

๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๑๑

เด็กหญิงพรพิมล เวียงจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๑๒
เด็กหญิงวันทนีย์ เหลืองอ่อน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๑๓

เด็กหญิงสุชานาถ อุรุเอกโอฬาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๑๔

เด็กหญิงสุนิษา แซ่เตียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๑๕

เด็กหญิงอัษราวดี อังสุรินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๑๖
เด็กหญิงภัทราภร บุพศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๑๗

เด็กชายภูวไนย พูลเกลียง

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๑๘

เด็กชายจักรกริช คำพา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๑๙

เด็กชายจิรายุ ทับทิม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กชายบุตรทพร โชคพิชยากุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๒๑

เด็กชายณรงค์ชัย แซ่จึง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๒๒

เด็กชายนวพรรษ ศรีสมัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๒๓

เด็กชายพลากร เกือกูล

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๒๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กันทะวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒๑ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๒๕

เด็กชายธีรภัทร ถนอม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๒๖

เด็กชายณัฐภาคย์ พงษ์วริทธิดำรง

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๒๗
เด็กชายนันทพันธ์ ปูนาค

๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๒๘

นายสิทธิชัย เชือวงษ์

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๒๙

เด็กหญิงณัชชา บุญดอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ นงนุช

๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๓๑
เด็กหญิงผกามาศ ก๋าไชย

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๓๒

เด็กหญิงรวิวรรณ นิยม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๓๓

เด็กหญิงวารี เชาว์ศรีวงศ์เทพ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๓๔

เด็กหญิงศุนภา เกิดโมลี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๓๕
เด็กหญิงวันวิสา พรมพยอม

๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๓๖

เด็กหญิงสุทธินันท์ เผด็จสมบูรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๓๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สินสรดอน
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๓๘

เด็กชายกัณต์ศักดิ

์

คำวิไล
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๓๙
เด็กชายรชานนท์ นิมนวล

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กชายวีระเทพ มานะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๔๑

เด็กชายวีรภัทร ปนปรีเปรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๔๒

เด็กชายณัฐพนธ์ หมันเพียร

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๔๓
เด็กชายตุลยวัต เคนเต้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๔๔

เด็กชายปยวัฒน์ คัมภีรญาณนนท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๔๕

เด็กชายวีรวิทย์ แสงเพิม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๔๖

เด็กชายกฤตเมธ อภิวณิชย์กุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๔๗
เด็กชายกิตตินันท์ พรมมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๔๘

เด็กชายณัฐชา สุขสบาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๔๙

เด็กชายสิงหา ศรีพงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๕๐ เด็กชายเศรษฐศาสตร์
พรมพยอม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๕๑
เด็กหญิงนริสา โสลา

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๕๒

เด็กหญิงนิษฐ์นิภา ธนาวัฒน์กิติชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๕๓

เด็กหญิงสุทธิดา ตันจุ้ยเซ็ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๕๔

เด็กหญิงสุปราณี ศรีธร
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๕๕
เด็กหญิงจันทรา รักษาธรรม

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๕๖

เด็กหญิงชนิกานต์ นิลวะดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๕๗

เด็กหญิงมณฑิตา ดาราพงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๕๘

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สำเภาพี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๕๙
เด็กหญิงสุนิสา พรหมจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒๒ / ๒๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เครือพรมมา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๖๑

เด็กหญิงปนัดดา ศรีพิทักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๖๒
เด็กหญิงอารียา

รจิตไพศาลสิริกุล
๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๖๓

เด็กหญิงนวรัตน์ สากล
๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๖๔

เด็กหญิงนพมาศ โพธิคำ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๖๕

เด็กหญิงอภิสมัย แซ่เล้า
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๖๖
เด็กหญิงขวัญใจ แซ่เตียว

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๖๗

เด็กหญิงเพรชรัตน์ จงจิตต์เวชกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๖๘

เด็กชายเจษฎา แซน้า
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๖๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สุขสกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กชายสุทธิภัทร เอียมรัตน์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๗๑

เด็กชายอัครพนธ์ คำอุดม
๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๗๒

เด็กชายพีรพล เจริญวัฒนวิญู
๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๗๓

เด็กชายรุ่งเพชร ศิสี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๗๔
เด็กชายภครพล แจ่มจำรัส

๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๗๕

เด็กชายชัยณรงค์ โกบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๗๖

เด็กชายนพดล หนูเหลือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๗๗

เด็กชายรชต เพลียชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๗๘
เด็กชายวีรภัทร แซ่เฮ้ง

๑๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๗๙

เด็กชายวทัญู ทับทิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กชายยุทธพิชัย ทรงศักดิศรี

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๘๑

เด็กชายนภเกตน์ ตรีทศายุธ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๘๒
เด็กหญิงนริศรา นิยม

๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๘๓

เด็กหญิงเจนจิรา บวรศรีมุกดา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๘๔

เด็กหญิงจุไรรัตน์ แก้วงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๘๕

เด็กหญิงญาณิศา อ้นสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๘๖
เด็กหญิงฐิติวรดา พรหมเลิศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๘๗

เด็กหญิงธนิกา วิเศษวงษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๘๘

เด็กหญิงปนัดดา ธาราดล
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๘๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร สือเจริญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๙๐
นางสาวศิรภัสสร พุฒิประยูร

๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๙๑

เด็กหญิงภรพิรมณ์ มาลัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๙๒

เด็กหญิงวรรณรัตน์ สมสถาน
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๙๓

เด็กหญิงศศิธร แซ่อึง

๊

๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๙๔
เด็กหญิงขวัญชนก ฟูคณะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปญญาธร

หน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒๓ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๙๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

กิจมณี
๒๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๙๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ กาดนอก

๓๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๙๗
เด็กชายอภิชาติ ถองกระโทก

๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๙๘

เด็กชายอภิชิต ถองกระโทก
๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๗๙๙

เด็กหญิงจิตราภรณ์ ประมาณ
๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กหญิงนุชนภา อมรอนุรักษ์

๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ นพรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กหญิงวรัญญา เผือนประเสริฐ

่

๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กชายจีรพัส ยะฝน ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กชายจักรพรรณ์ กาญจนา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทาทอง ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สงจันทร์ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กหญิงศิริวรรณ พวงจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กชายอนุภัทร กาญจนภิญโญ

๑๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กหญิงภัคจิรา เจริญเขต

๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กชายเจตษฎา กาประโคน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๑๑

เด็กหญิงศตวรรณ ภูโคก
๒๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วิเชียร
๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๑๓
เด็กหญิงพีรดา ทองดารา

๒๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๑๔

เด็กชายขวัญชัย ยะกุมาร ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๑๕

เด็กหญิงณัฐชนก หลีพันธ์ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๑๖

เด็กหญิงกรรณิกา โกยรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๑๗
เด็กชายทัศนัย ใจบุญ

๒๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๑๘

เด็กชายถิรวัฒน์ รินรักษา ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๑๙

เด็กชายศุภณัฐ วชิระเกียรติคุณ
๑๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กชายสิทธิโชค ศรีเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๒๑
เด็กชายธีรพงศ์ เจริญปญญาพร

๒๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๒๒

เด็กหญิงวิชาลิญจ์ เทศทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๒๓

เด็กหญิงอัจฉรา สนริว

้

๒๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๒๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ สิงห์เหิน
๓๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๒๕
เด็กหญิงสังวรี สีภา

๑๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๒๖

เด็กหญิงดลพร ด้วงคุ้ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๒๗

เด็กชายวรรธนะ สมตระกูลมนตรี ๓๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๒๘

เด็กชายธงชัย เสวีวัลลภ
๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๒๙
เด็กชายพฤหัส ตังธรรม

้

๑๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒๔ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กชายธัชชัย บุตรดี

๒๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๓๑

เด็กหญิงบุษกร บำรุงเชือ

้

๑๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๓๒
เด็กชายจิรภัทร โศภารักษ์

๒๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๓๓

เด็กชายวัชรพันธุ์ มาเลิศ
๒๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๓๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญทา

๒๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๓๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ สังข์โฉม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๓๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ทีแพง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๓๗

เด็กชายศตพรรษ อยู่เย็น
๒๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๓๘

เด็กหญิงชลธิดา สุวรรณโค
๑๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๓๙

เด็กหญิงพรนิพา นาคเงิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กหญิงศิรศักดิ

์

สุดสาลี
๒๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๔๑

เด็กหญิงชัยวัฒน์ ฮวดวิเศษ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๔๒

เด็กหญิงสุพรรษา ปรางปรา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๔๓

เด็กหญิงรัตนาพร กาพุ่ม
๒๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๔๔
เด็กหญิงอาริษา บุญสิงห์

๒๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๔๕

เด็กชายกิจชพัฒธ์ วงษ์ละคร
๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๔๖

เด็กหญิงศิริพงศ์ พูลสวัสดิ

์

๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๔๗

เด็กหญิงวรรณิดา เปยมปลืม

้

๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กหญิงอารญา นบใปล่

๒๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๔๙

เด็กหญิงตรองกมล นิคม
๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ฉิมพาลี

๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๕๑

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ จีนปรีชา
๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๕๒
เด็กชายกฤษณะ เพชรวาว ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๕๓

เด็กหญิงกมลเนตร มโนรังสีมรกต
๒๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๕๔

เด็กชายปฏิภาณ แก้วนวล
๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๕๕

เด็กหญิงรัตติยาพร ใบงาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๕๖
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญเกาะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๕๗

เด็กหญิงวิมลรัตน์ วงศ์ภักดี
๒๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เรณชนะ
๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๕๙

เด็กหญิงปฐมาวดี เหมือนท้วม ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กหญิงฐิติวรดา ช่างทำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๖๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ดิสระ
๒๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๖๒

เด็กชายอิงณภัทร สุนะไตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๖๓

เด็กหญิงขนิษฐา ดวงฤดี
๑๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๖๔
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ เหลืองอ่อน ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒๕ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๖๕

เด็กหญิงนำทิพย์ น้อยสะอาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๖๖

เด็กชายสกุลศิลป คำสิน ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๖๗
เด็กชายกิตติกร ศรีทา

๒๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๖๘

เด็กชายนพปฎล ชูชมกลิน

่

๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๖๙

เด็กหญิงชฎามณี รามณู
๒๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กหญิงเนตรนารี ยาชะโลม

๒๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๗๑
เด็กหญิงนำผึง

้

บุญก้านตรง
๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๗๒

เด็กชายสิริพงศ์ เหลืองอ่อน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๗๓

เด็กชายสรณ์ศิริ หอยนิด
๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๗๔

เด็กหญิงเกศร วาดเวียง ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงภัทรวดี ทองกล่อม ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๗๖

เด็กหญิงเกศกร ฟุงโล้
๓๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๗๗

เด็กชายกำพล อรุณสวัสดิ

์

๑๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๗๘

เด็กชายธีรเดช ธนากรรุ่งโรจน์
๒๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กชายพลากร ขันทะกาศ

๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ มลประเสริฐ

๒๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๘๑

เด็กหญิงอมลรุจี มณีวงศ์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ เงินกลม
๑๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๘๓
เด็กหญิงปาริฉัตร มังกรกฤตย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๘๔

เด็กชายกฤตวิทย์ แสงลับ ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๘๕

เด็กชายวรายุทธ เปรมปรี ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๘๖

เด็กหญิงนัทธมนต์ นทีธารทอง ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๘๗
เด็กหญิงนัทธนันท์ นทีธารทอง ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๘๘

เด็กหญิงพรรษา วงษ์พรหม
๓๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๘๙

เด็กหญิงลลิตา ยงเสมอ
๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กหญิงญาดา เนืองจำนงค์

่

๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๙๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญประสงค์

๒๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ขันน้อย
๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๙๓

เด็กชายเปนไท ขาวสอาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๙๔

เด็กชายธนกฤต ทองรังศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๙๕
เด็กชายกฤตภาส จันทร์งาม

๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๙๖

เด็กชายชวิลพงศ์ เกษตรภิบาล
๑๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๙๗

เด็กชายชินวัตร อาจอาษา
๑๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๙๘
เด็กหญิงจักรกฤษณ์ อรุณสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๘๙๙
เด็กหญิงสุกัญญา อุมา

๒๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒๖ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กชายจันทิโย ทองเพ็ง

๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กชายพงศ์ภีระ ไกรศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กชายอธิป นกงาม

๒๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กชายตะวัน บุญมี

๒๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กชายสิทธิพร ใจบุญ

๒๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กชายปยชนน์ ชมสาร ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กชายภูริภัทร เผือนประเสริฐ

่

๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กชายกนก แซ่โค้ว ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กชายธนโชติ แพงไพรี

๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กหญิงลัคนา วิริยภิญโญ

๑๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กชายปฏิพล หารคำจันทร์ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๑๑

เด็กชายปฏิเวช หารคำจันทร์ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๑๒

เด็กชายพีรณัฐ สีหไกร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๑๓

เด็กชายสิริมงคล แก้วแฝด
๑๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๑๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คลังสิน ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๑๕

เด็กชายภาคิม แซ่ชือ

้

๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๑๖

เด็กหญิงธนัชพร คำเจริญ
๑๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๑๗

เด็กหญิงบันฑิตา เขียมสันเทียะ
๑๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๑๘
เด็กชายสิทธิพร เทบำรุง

๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๑๙

เด็กชายนนทิชา พานน้อย ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๒๐
เด็กชายศุภกิจ พันธุ์เรณู ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๒๑

เด็กหญิงทิพยรัตน์ เพิมวงษ์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๒๒
เด็กชายกฤษณ์ เดชนุวัฒนชัย

๑๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๒๓

เด็กหญิงผัลย์สุภา บุญเต็ม
๑๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๒๔

เด็กชายนวพล วงษ์ภัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๒๕

เด็กชายกีรติกร น้อยนพเก้า
๒๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๒๖
เด็กชายจิรัญชญา บรุณยศิริ

๒๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๒๗

เด็กชายอนุชิต ศรีนุกูล ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๒๘

เด็กชายอิทธิพล คำเหล็ก
๒๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๒๙

เด็กชายณัฐศรัณย์ เลาะเหลางาม ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กชายภาณุพงศ์ เกียรติพันธ์

๑๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๓๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ บุญวาส ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๓๒

เด็กชายอนุชิต ธนูผาย
๑๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๓๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สมานราษฎร์
๑๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๓๔
เด็กชายชัยชนะ อุ่นละมัย

๒๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒๗ / ๒๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๓๕

เด็กชายกฤษณะ ชัยพิริยะ
๑๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๓๖

เด็กชายอุษณีย์ รัตนวิมล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๓๗
เด็กชายปราโมช พันธ์คง

๒๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๓๘

เด็กหญิงชัญญานุช คงกีดกัน
๒๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๓๙

เด็กหญิงแพรตรี อุ่นละมัย ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กชายณัฐดนัย พุทธา

๒๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๔๑
เด็กชายทรงพล เปนสุข

๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๔๒

เด็กหญิงชลระดา อวบสันเทียะ
๑๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๔๓

เด็กหญิงสิริยากร แย้มศิริ
๓๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๔๔

เด็กหญิงรัตนากร เฉลิมญาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๔๕
เด็กหญิงสมภพ อังคะนาวิน ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๔๖

เด็กหญิงชนิตา ไชยวะรีย์ ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๔๗

เด็กชายณัฐพล ศรีชุม
๒๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ประมงคล ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๔๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ เกิดทรัพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กชายกฤษณะ แสงขาว

๓๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๕๑

เด็กชายภานุพงศ์ เหลืองอ่อน ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๕๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เหล่าเลิศกิจกุล
๒๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๕๓
เด็กชายอติชาติ พวงภู่

๑๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๕๔

เด็กหญิงภัทรภร จันทร์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๕๕

เด็กชายเจษฎากร แสงอรุณ
๒๐/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๕๖

เด็กชายสิรภพ นิลนนท์
๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๕๗
เด็กชายจักรพงศ์ อรุณสวัสดิ

์

๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๕๘

เด็กชายวีรภัทร์ สิทธิพูนสวัสดิ

์

๑๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

ปาโชติธรรม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๕๙

พลทหารชัยยา จันทร์ขาว
๑๔/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๖๐
พลทหารนพรัตน์ ศรีรักษา

๘/๐๓/๒๕๓๗
เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๖๑
พลทหารศักดิสิทธิ

์ ์

ทมไพร
๑๓/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๖๒

พลทหารอภิชาติ รวดเร็ว
๗/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๖๓

พลทหารโกเมศ สุมาลย์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๖๔

พลทหารชนะชัย เฉยกลาง
๒/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๖๕
พลทหารสุชาติ โหวตนอก

๒๖/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๖๖

พลทหารพิพัฒน์ ประเสริฐลำ
๑๖/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๖๗

พลทหารศักดินคร

์

แผ้วฉำ
๒๒/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๖๘

พลทหารกิตติ จันทิมา
๓/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๖๙
พลทหารสถาพร วงศ์สิงหเดโช

๒๑/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๗๐
พลทหารวัชระ แดงจวง

๔/๐๙/๒๕๓๔
เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๗๑

พลทหารทรงวุฒิ บุญประเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๗๒
พลทหารวัชรพงษ์ เกตุมณี

๑๙/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๗๓

พลทหารวิชิต เอียมปลัด

่

๒๓/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๗๔

พลทหารสุโชค ปานแดง
๑๔/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๗๕

พลทหารกรกิจ เบืองบน

้

๒๖/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๗๖
พลทหารนิคณรงค์ มันคง

่

๓๐/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๗๗

พลทหารสุทธิชัย ศรีมยุรา
๓๐/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๗๘

พลทหารอภิสิทธ์ พลเทพ
๖/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

ชบ ๒๔๖๐/๗๙๗๙
พลทหารศักดิกรินทร์

์

บุญยฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ บางเสร่คงคาราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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