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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๒,๖๗๕ คน ขาดสอบ ๓๘๒ คน คงสอบ ๒,๒๙๓ คน สอบได้ ๑,๘๑๒ คน สอบตก ๔๘๑ คน (๗๙.๐๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๐๑
นายอคพล วินทะไชย

๐๘/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๐๒
นางสาวสุธิดา ฤทธิไกร

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๐๓
นายศุภณัฐ ไชยเวช

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๐๔
นายกิตติพงษ์ ขุนทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๐๕
นายอภิศักดิ

์

คงประสม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๐๖
นายเอกรินทร์ บุสกร

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงสุพิชญา มิงนาวงษ์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๐๘
นางสาวพรชนก เลิศแสงปญญา

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงศศิวิมล พรหมศิรินนท์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงแพรมาลา อามาตย์เสนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๑๑
นายปฏิภาณ บรรทูล

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๑๒
นายวีรภัทร ลาวิลาศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายอานนท์ ชัยมาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๑๔
นายเจริญทวี สวัสดิกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๑๕
นายอภิชาติ ชำนาญนา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายฉัตรมงคล คาระสถาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงณัฐพร เส็งศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๑๘
นางสาวพิมลดา แซ่โต๋ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๑๙
นางสาวกนกวรรณ ฤทธิอ่องรัก

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๒๐
นายสมชัย จิรโรจน์วัฒน

๐๕/๐๑/๒๔๙๕

วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๒๑
นางสาวพัณพิชชา อรุณเดช

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๒๒
นางสาวนำหวาน งามทรัพย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

วัดใหญ่อินทาราม วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๒๓
นางสาวอรพรรณ ดิษริยะกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๒๔
นางสาวเพ็ญนภา แซ่ตัง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๕๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๒๕
นางสาวชลีกร พนมพักตร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๒๖
นางสาวภัคธีมา พรหมเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๒๗
นางสาวปทุมมาศ สิริดำรงชัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๒๘
นางสาวณัฐวดี บุญเลิศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๒๙
นางสาวธัญชนก วณิชย์วารี

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๓๐
นายเสฏฐนันท์ สกุลคุณสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๓๑
นางสาวปรียาวดี ทองคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๓๒
นางสาวมณีรัตน์ โลตุฤทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๓๓
นางสาวสุพรรณษา ฤทธิขจร

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๓๔
นางสาวกัญญาภัค ขันทองดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๓๕
นางสาวรมณ วสุเกษมโชค

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๓๖
นายอัครชัย สุชนรุจิระ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๓๗
นางสุชาดา มุ่งงานครู

๑๘/๑๐/๒๕๑๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๓๘
นางสาววรวรรณ ทองศิริ

๑๗/๐๑/๒๕๒๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๓๙
นางสาวกนิษฐา มีสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

วัดกลาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๔๐
นางสาวกมลมาศ จันทร์โอภา

๐๕/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
วัดกลาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๔๑
นางสาวขวัญตา มีสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
วัดกลาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๔๒
นางสาวพรพิมล ตึดสันโดษ

๑๓/๐๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

วัดกลาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๔๓
นางสาวสิรินทรา ปล้องต้น

๑๗/๑๒/๒๕๓๘
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

วัดกลาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๔๔
นางสาวกิตติยา เอมเปย

๐๖/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๔๕
นางสาวชลภัทร วงค์ดนตรี

๑๕/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๔๖
นายฐกฤต ปจจะโร

๓๐/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๔๗
นางสาวนริสรา ภู่สุวรรณ์

๒๒/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๔๘
นางนันทิยา ไตรรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๔๙
นางเบญจมาส อูนทสูรย์

๐๓/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๕๐
นางปญจรัตน์ โอวาท

๑๘/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๕๑
นางพัชร์ชิสา ตันติราพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๕๒
นางสมคะเน กระจ่าง

๒๘/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๕๓
นายสวัสดิ

์

เพิมจรัส

่

๒๙/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๕๔
นางสาวสุนทรี สุโมตยกุล

๐๗/๑๐/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๕๕
นางสุนิสา ศรีอินทร์

๑๓/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๕๖
นางสาวเสาวนีย์ หิรัญประภากร

๐๑/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายเจษฎา เนาว์ชุมภู

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๕๘
นางสาวชนิกานต์ คนเพียร

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๕๙
นางสาวชลธิดา ทาทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๖๐
นางสาวทิพวรรณ สุวรรณรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๖๑
นางสาวนฤมล จันทร์สุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงนำฝน โพธิวัง

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๖๓
นางสาวนิพาดา สอนดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงผกาวรรณ สวนนิสิต

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๖๕
นางสาวมณรดาชล ฐิตินนท์ไพสิษฐ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๖๖
นางสาวยุคลธร บุญสิงห์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงรัตนประภา แซ่อึง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๖๘
นางสาววิภา ศีลงาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๖๙
นางสาววิภาดา เอือมพุทไธ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๗๐
นายวุฒิชัย เพิมลาภ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๗๑
นายศุภกฤต ทองดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๗๒
นายสถาพร กลินบุหงา

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงสริศา กลัดนุ่ม

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงสุจิตรา บุญมานาง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงอารีย์ ทรัพย์สมบัติ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๗๖
แม่ชีประยูร ชืนอารมณ์

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
วัดเครือวัลย์ วัดเครือวัลย์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายธนาธิป เกือทองสัน

้ ้

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๗๘
นางสาวนฤมล ทองแพ

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๗๙
นางสาวภาณินี นัยพัฒน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๘๐
นางสาวรุ่งฤทัย ปนฮวน

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๘๑
นางสาววรรณศา จันทรา

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๘๒
นางสาวสุธิดา ฤทธิเทพ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๘๓
นายอนุชา พงษ์ชาลี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๘๔
นายปรีชา ทองบ่อ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายพีระพงษ์ ประโยตัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๘๖
นางสาววรรณวิษา ไชยธงรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงศรัญญา ไชยะบิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๘๘
นางสาวสิริรัตน์ ลิมประเสริฐ

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สิงเหิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

วัดต้นสน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา บุญตา

๒๘/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

วัดต้นสน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๙๑
นายณัฐภูมิ ภูมิสมศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

วัดนอก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงธนารีย์ เทียนงาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

วัดนอก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๙๓
แม่ชีบุญหอม เอียมสมบูรณ์ชัย

่

๑๔/๐๕/๒๕๐๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๙๔
นางสาวทยิดา ผลสมบูรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๒๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๙๕
นายพรเมธินท์ สหะธนสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๒๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๙๖
นางวิภารัตน์ บุญปตุรักษ์

๑๘/๐๔/๒๔๙๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๙๗
นายภาณุพงศ์ กิตติธำรงเกียรติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๙๘
นางสาวรวินท์พร ยงเสมอ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงศิริพัตร์ ขันทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายวัชรพล แดงทำดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๐๑
นายสุทัศน์ ประภัสสร

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๐๒
นางสาวอชิรญาณ์ ล้วนฤทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๐๓
นางสาวกมลพรรณ อรชร

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวกวินรัตน์ ควะชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงกิตติยา หลวงเทพ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๐๖
นายคณุตม์ ศรีสอาด

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงชิดชนก ลิมตระกูล

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๐๘
นายธนพล นินชัชวาลย์วงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๐๙
นางสาวธนาภา ดอนประสิม

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๑๐
นายธีภัทร ตันติวุธ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๑๑

นางสาวปาลิดา ชนะชัยคุณากร

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายพชร ปญจบุศย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายพรภวิษย์ ชวลิดนิติธรรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๑๔

นางสาวพิมพ์วิภา นะราพูล
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงภัคจิรา อินทร์พระฐม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๑๖

นายภาณุพงศ์ จิตหมัน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายภูมิภัทร ศรีน้อยขาว

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงวิจิตรา ตันแดง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๑๙

นางสาววิรฉัตร ตะเพียนทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาววีรยา จิตรจรูญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายศุภกร พวงงาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๒๒

นายศุภโชค ชุ่มเย็น
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๒๓

นายสันติภาพ โสรธรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงอังสนา แคะจู
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๒๕
นางสาวกาญจนา สุดคล้าย

๑๓/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๒๖

นางสาวขนิษฐา พิมพ์สกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๒๗

นายเฉลิมศักดิ

์

ขุนชาญโหมก
๒๑/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๒๘

นางสาวธิณัฐดา ห่วงโห้
๑๗/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงณัฐสุดา กุลเสน

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงธมนวรรณ จันทร์อร่าม

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงปยะภรณ์ บางเอียม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายพาสกรณ์ เชือกลับ

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๓๓

นายศักดา จันทะศิลป
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงอภิญญา หาวอ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๓๕

นางสาวพรกนก แซ่โง้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๓๖
นางสาวมณีรัตน์ เข็มโคตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๓๗

นายอดุลเดช สารีคาน
๐๔/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญสังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงรำไพ ดวงใจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงศิรัญญา กุลบุตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงชลธาร รูปคม
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงฐิติกาพร เด็ดดวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายธนชัย ศรีสรสิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงนิชาภัทร นาคสุริยวงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

เดชช้าง
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจชืน

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงภัทราพร ส่งเสริม
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงมธุรดา ประชุมชน

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ รัตนเสถียร
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงวรรณพร ปองวัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายศุภกร พรมณี
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงสมพร หม่อมสระ

๑๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงสุนันทา ดีโท
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงสุมิตา กุสะโร
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงอริสรา วรรณพิรุณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

สมหมาย
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๕๗

นายกฤษฎา แก้วสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๕๘

นายกฤษณะ บุญธรรม
๐๙/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๕๙

นายกฤษณะพงศ์ มาลัย
๑๒/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๖๐
นายกัมปนาท ชาวนา

๑๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๖๑

นายกิตติศักดิ

์

ประทีปทอง
๐๕/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๖๒

นายไกรศร ใจแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๖๓

นายเข็น แสวงชล
๐๖/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๖๔
นายคมสันต์ งามสันเทียะ

๑๒/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๖๕

นายคมสันต์ คิดประเสริฐ
๑๖/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๖๖

นายครรชิต กิงคล้าย

่

๐๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๖๗
นายจรุง แผ่ผล

๐๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๖๘

นายจัตตุรงค์ พลอยงาม
๒๓/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๖๙

นายจิรวัฒน์ กำจัดภัย
๒๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๗๐
นายชนินทร เดชสุภา

๐๖/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๗๑
นายชรินทร์ นุตตานนท์

๒๒/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๗๒

นายชวลิต ติระนานนท์
๐๒/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๗๓

นายชัชชัย ศรีสมัย
๑๒/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๗๔

นายชัชวาลย์ รักท้วม
๑๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๗๕
นายชันษา หงษา

๑๗/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๗๖

นายฑิฆัมพร โคตรเนตร
๐๙/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๗๗

นายณัฐวุฒิ เฟองฟูผล
๐๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๗๘

นายเด่น แซ่อึง

้

๐๗/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๗๙
นายต่อ ทองเหลือม

่

๑๔/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๘๐
นายเตชิต เหลืองวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๘๑

นายถาวร ยังสุบ
๐๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๘๒

นายทนงศักดิ

์

เดือนใส
๑๘/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๘๓
นายทีฆายุ ทองแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๘๔

นายธนวัฒน์ สุขสีดา

๒๓/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๘๕

นายธนานุวัตน์ คุณโน

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๘๖

นายธิติพงษ์ เสงียมจิตต์

่

๐๒/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๘๗
นายธีรเดช เวชศิลป

๐๖/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๘๘

นายนคร ธรรมวิชญ์
๒๓/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๘๙

นายนพฤทธิ

์

ห้าวหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๙๐
นายนพอาณันย์ ธรรมสุวรรณ

๑๔/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๙๑
นายนาวิน สุขเจริญ

๒๙/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๙๒

นายนิพนธ์ เผือกจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๙๓

นายนิรัตน์ ยังยืน

่

๐๘/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๙๔

นายนิรันดร์ สังขะนันท์
๐๔/๐๑/๒๔๙๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๙๕
นายบุญเลิศ ทิพมณฑา

๑๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๙๖

นายปณิธาน อภินันทวิทย์
๐๓/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๙๗

นายประจบ บุญรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๙๘

นายประทีป ชอบจิตร์
๓๐/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๑๙๙
นายประพันธ์ กันสาด

๒๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๐๐
นายประสิทธิ

์

ซุ่นไล้
๒๓/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๐๑
นายประสิทธิชัย เหล็กกล้า

๑๔/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๐๒
นายปองพล บุญพานิช

๒๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๐๓
นายปยะพงษ์ ปรีชากูล

๑๔/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๐๔
นายพงษ์พันธ์ พรประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๐๕
นายพงษ์ศักดิ

์

บุญพานิช
๑๑/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๐๖
นายพงษ์ศักดิ

์

นำฟา
๑๐/๐๑/๒๕๐๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๐๗
นายพรมเลศน์ เฉลิมพิศ

๐๕/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๐๘
นายพันฤทธิ

์

วิลาศ
๒๓/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๐๙
นายพิชีย สังข์ทอง

๒๒/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๑๐
นายพิริยะ กมลฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๑๑

นายไพบูลย์ อุ่นบางหลวง
๓๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๑๒

นายไพโรจน์ พานเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๑๓

นายไพโรจน์ เมฆจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๑๔
นายมณฑล บูญบำรุง

๒๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๑๕

นายมนตรี เสียงสังข์
๑๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๑๖

นายมานะ พนมมรรค

๒๑/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๑๗

นายมานะ สุภาพักตร์
๐๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๑๘
นายมารุต สังข์ทอง

๒๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๑๙

นายยงยุทธ อยู่เมือง
๑๘/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๒๐
นายรถ แก้วแดง

๒๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๒๑

นายวรรษิษฐ์ ดำดี
๑๙/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๒๒
นายวรวุฒิ จิตจินดา

๓๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๒๓

นายวัฒน์ชิระ ผดุงศิลป
๐๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๒๔

นายวัฒนะ กรองศรี
๒๕/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๒๕

นายวันเฉลิม มะลาสี
๐๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๒๖
นายวันชัย ลิมภักดี

้

๑๐/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๒๗

นายวิชัย นิมเจริญ

่

๐๓/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๒๘

นายวิเชษฐ ดวงประทีป
๐๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๒๙

นายวิเชียร ด่วนรักษา
๒๔/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๓๐
นายวิรัตน์ โกสุม

๐๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๓๑

นายวีรวัฒน์ ศรีนอก
๐๘/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๓๒

นายวุฒิไกร พ่วงศรี
๐๗/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๓๓

นายวุฒิรุจ โอเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๓๔
นายไวพจน์ จันเทพา

๐๕/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๓๕

นายศราวุธ ทองแพง
๑๔/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๓๖

นายศักดา เอียมสอาก

่

๑๓/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๓๗
นายศักดา แซ่ตัง

้

๐๗/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๓๘

นายศักดิชัย

์

วังทอง
๐๙/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๓๙

นายศุภกร สร้อยสุวรรณ
๐๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๔๐
นายสถิตย์ สมิงทะยาน

๐๒/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๔๑
นายสนธยา สนนารี

๒๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๔๒

นายสมควร เกตุแจ้

๑๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๔๓

นายสมนึก สับผาง
๐๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๔๔

นายสมบัติ มณีวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๐๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๔๕
นายสมพร บุญศิริ

๓๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๔๖

นายสมยศ โปรยโคกสูง
๐๘/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๔๗

นายสรนรินทร์ เทียนแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๔๘

นายสราวุธ ศิลมงคล
๑๘/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๔๙
นายสัภยา ปรางค์ทอง

๑๘/๐๔/๒๕๐๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๕๐
นายสุทธิพงษ์ จรุงพิรวงศ์

๑๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๕๑

นายสุนทร สุรศัพท์
๑๗/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๕๒

นายสุมิพัด สุขอุดมวัฒน์
๐๒/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๕๓
นายสุรศักดิ

์

ศรีเกษม
๑๔/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๕๔

นายสุริยา บุตรอินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๕๕

นายสุริยา โพธิแสง

์

๓๐/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๕๖

นายสุวรรณวุฒิ แซ่โค้ว
๑๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๕๗
นายสุวิทย์ บุตรแสง

๑๒/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๕๘

นายสุวิทย์ ทองวิไล
๑๐/๐๑/๒๕๐๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๕๙

นายหทัย คำพุก
๐๓/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๖๐
นายหนุ่ม พวงจินดา

๑๗/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๖๑
นายอนุ สุขสว่าง

๐๓/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๖๒

นายอนุกร ชัยสงคราม
๒๔/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๖๓

นายอนุชา อินพุ่ม
๐๗/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๖๔

นายอภิรักษ์ กอบเงินทอง
๑๕/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๖๕
นายอภิรัฐ จันทรปาน

๑๕/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๖๖

นายอาคม ชินคำ
๑๑/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๖๗

นายอาทิตย์ มะโนทน
๒๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๖๘

นายอานนฑ์ บังอร
๐๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๖๙
นายเอกพันธ์ เพ็ชรใส

๓๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๗๐
นายเอกภพ กู้ทรัพย์

๐๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๗๑

นายเอนก เกตุแก้วเจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๗๒
นางกลอยใจ เฉลิมวงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๐๕
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๗๓

นางสาวจันทนี อินทนาศักดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๗๔

นางสาวจันทร์เพ็ญ พุทธจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๗๕

นางสาวจินตนา คุ้มมา
๑๐/๑๐/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๗๖
นางสาวเจนจิรา อามาตสมบัติ

๐๘/๐๗/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๗๗
นางสาวณัฎฐ์ชญานี พรตเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๐๔
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๗๘

นางสาวณัฎฐพร ศรีเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๗๙

นางสาวดวงพร วะสาร
๐๗/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๘๐
นางสาวดวงมณี แสงฉาย

๒๔/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๘๑

นางทองเกิด นิซัน
๑๗/๐๓/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๘๒

นางสาวทิพวรรณ ช่างประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๘๓

นางสาวธนาภรณ์ เริงหาญ
๐๒/๐๕/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๘๔
นางสาวนปภา โกมุกพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๘๕

นางสาวนภาวรรธ์ แก่นขวัญ
๒๒/๐๙/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๘๖

นางสาวนริศรา โปงทอง
๐๒/๐๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๘๗

นางนันทกานต์ ใจศรี
๒๗/๐๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๘๘
นางสาวนำผึง

้

โพธิทอง

์

๐๑/๐๔/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๘๙

นางสาวนิตยา ชูสวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๙๐
นางสาวบังอร หน่อแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๙๑

นางสาวบุญนภัส เจริญช่าง
๒๙/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๙๒
นางสาวเบญจมาศ ภู่พวง

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๙๓

นางสาวปนัดดา คงแหลม
๑๕/๐๘/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๙๔

นางสาวปภามณ แซ่โล้ว
๐๕/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๙๕

นางสาวประนอม ขุนพรม
๐๑/๐๘/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๙๖
นางสาวปวริศา เด่นดวง

๒๔/๐๘/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๙๗

นางพเยาว์ ทับเอียม

่

๑๙/๑๒/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๙๘

นางสาวพัชรี เพิมขุนทด

่

๐๙/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๒๙๙

นางสาวพิมพ์วรี พูนภิรมย์
๒๒/๑๐/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๐๐
นางสาวภทพร กฤษณานุกุล

๑๕/๐๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๐๑
นางสาวมะลิ พูลพันธุ์

๒๐/๑๒/๒๔๙๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๐๒
นางสาวมาริษา เอียมอำ

่

๐๘/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๐๓
นางสาวมาลัย ประเชิญสุข

๓๐/๐๘/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๐๔
นางสาวยุพา สีดา

๒๗/๐๙/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๐๕
นางสาวรัตติกาล สุวดิษฐ์

๐๘/๑๐/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๐๖
นางรัศมี สุขเขียว

๒๔/๐๒/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๐๗
นางสาวลลิดา ทวีปญญาภรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๐๘
นางสาวลัดดาวัลย์ หมวกสีปาน

๑๐/๐๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๐๙
นางสาววนิดา วิชกูล

๐๑/๐๔/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๑๐
นางสาววริษา

เชียวเวชวงศ์วาน

่

๐๑/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๑๑
นางสาววารุณี หน่อจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๑๒

นางสาววาสนา เพ็งแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๑๓

นางสาววิกันดา ใต้หล้า
๓๐/๐๕/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๑๔

นางสาววิภา สุพลชัยชาญ
๐๑/๑๐/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๑๕
นางสาววิราวรรณ เปรมปรีดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๑๖

นางสาวศศิธร ธัญญกิจ
๑๑/๐๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๑๗

นางสมทรง นาประดิษฐ์
๑๑/๐๔/๒๕๐๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๑๘

นางสาวสัมฤทธิ

์

จันทร์ฉวี
๐๙/๐๖/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๑๙
นางสาวสายพิน ชมสงวน

๑๒/๐๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๒๐
นางสาวสุขใจ มาลัยนาค

๑๖/๑๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๒๑

นางสุนันทา สุรินทร์เลิศ
๐๔/๐๖/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๒๒

นางสาวสุนันทา ลือคำหาญ
๑๓/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๒๓
นางสาวสุนิสา ชาญการใด

๒๓/๐๓/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๒๔

นางสาวโสรญา พิศวาส
๐๓/๐๓/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๒๕

นางสาวหนึงฤทัย

่

ชัยณรงค์
๑๔/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๒๖

นางอติภา วงษ์เสนา
๐๙/๐๗/๒๕๐๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๒๗
นางสาวอนงค์ ฉะโน

๑๘/๐๘/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๒๘

นางสาวอรสา เย็นใจ
๑๙/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๒๙

นางสาวอรสา บัวขัน
๐๔/๐๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๓๐
นางสาวอรอุมา ปยะยาตัง

๒๖/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๓๑
นางสาวอังสนา เสริมศรี

๑๖/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๓๒

นางสาวอาภากร คังฆะสุวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๓๓

นางสาวอุษา บุญช่วย
๒๔/๐๗/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายกฤษณะ ดีจริง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายภานุเดช นกงาม

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายปยะพล จ้อยลี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๓๗

นายปรมินทร์ ภูมิรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายธนากร พิมพ์ทรัพย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายศุภกฤษณ์ เหลืองอ่อน

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงนฤมล จันทร์เหล่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงกีรติกา ผาสุก
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ วงษ์นาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายพิชิตชัย ภักดีคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายวรัญู มากหุ่น
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายปณวัฒน์ เกตุสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายนภัส ท้าวสอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายสืบศักดิ

์

ประสานเชือ

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายอนาวิล นาปุก
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายชัชชัย บุญล้อม
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายปฏิภาณ คูเจริญไพบูลย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายดนุสรณ์ เกิดโภคา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๕๒

นายสราวุธ ราชา
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายศุภกฤต ดีดพิมพ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงลัดดา ผ่องใส

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ ทรัพย์อุดม
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงกมลฉัตร ทับแฉ่ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงปาริฉัตร จันทนาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขวัญรักษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงเกวลิน หลงเคน
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงอรนิชา ศรีบุญมี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๖๑

นายศิริชัย คำผง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายศุภโชค สืบญาติ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายสมศักดิ

์

ศรีรักษา
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา สิงสู่
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงนภารัตน์ เปรมศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงจีรวรรณ จุญพันธ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงพัสกร ทองตา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายอติรุจ สมประเสริฐ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๖๙

นางสาวกุลธิดา แซ่ลี
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายชิตพล สาครสุคนธ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายธนพล ผ่องแผ้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

จำเนียรทรัพย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายพงษ์เพชร บุญส่ง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายนันทวิท จ๋อมปญญา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายอนุกลู เกษมศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายกิตติชัย ขวัญทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายวัชรพงษ์ อินทครุฑ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายจิรพนธ์ พุกอำไพ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายนันทยศ ทองโชติฉัตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายสิทธิพล ขจรรัตนานนท์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงจุฑามาศ มิศิริ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เจริญราษฎร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงปทมวรรณ จันเพ็ชร

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เพชรปานกัน

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงวริศรา ประทีปวิจิตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงปยมาศ นาคประสาทพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หล้าชล
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายธนากร พลเภา
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายชัยพัทธ์ แสงศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายอภิลักษณ์ ลิมเจริญ

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายจิรภัทร เยียมงาม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ วัฒนะศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายนันทวัช พงษ์วิเศษ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายทรงกรด สุขถนอม
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายพิชิตชัย บุตรสุภาพ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๙๖

นายชัยวัฒน์ สุขอ้วน
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๙๗
นายภูชิชย์ แสงเพิม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงสิริญญา แสงศักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายนพดล เจริญทรัพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีบุตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๐๑
นายสุรินทร์ บุญฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๔๙๙

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๐๒
นางสาววันวิสา แสนคำ

๐๘/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๐๓
นายอนุพงษ์ บุญหลำ

๐๔/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๐๔
นางสาวพรพรรณ เจริญศรี

๐๑/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายฉัตรบดินทร์ ชัยตระกูล

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายธราธร จันทไสย

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายพลพล ค่อยชัยภูมิ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายมนสิช อุบลประเสริฐ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายศรัญ ปานพรม

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒ / ๕๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายอัลเบอร์โต้ ดิ อัมโบรจิ

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายอัษฎา มูลเมือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ แย้มชู

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงกมลชนก สืบญาติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงกวางทอง แสงทับทิม
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปรีดากรณ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงจรรยา สงวนใจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงชนาการต์ หมืนจำนงค์

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา อุ่นดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทานาม
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงนพมาศ ท้าวพรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงนำศิริ มาลารักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงพิมพิไล ประดิษฐ์วงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๒๓

นางสาวศิรดา อ่อนศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงศิริกมลวรณ จันทร์ผูก

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงศศิประภา รัตนภูมิ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงสิริวิมล รวดเร็ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงสุทินา สากร
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงสุภาพร สมสอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงอัญญดา รานอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายกิติพล คล่องใจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายขจร คำทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๓๒
นายคำจันทร์ ราชสมบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ พิมสกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายไชยวัฒน์ สุขอ่อน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายณัฐพล พฤทธิพงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายธีรภัทร นิยม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายนวมินทร์ สีหะนาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายพัฒนชัย ไพรจิตร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายภควรรธ ไพรวัลย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายยุทธภูมิ พรหมศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๔๑

นายวัชระพล เทพมงคล
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายวีรวัตร หอระตะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายศราฬรศ์ เม่นขาว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายอริยะวัฒน์ วันริโก

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายอิทธิพงษ์ สาวอ่อน
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงกชพรรณ จันมาค้อ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองเจริญพานิช

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงณัชชา โยโล
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงณัฐมน ทองแถม
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงนิภา แสนบุญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงพรลภัส คำอินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี ศิลวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงลดาพร อุตยา
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ โพธิครุฑ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงสุพิชชา ภักดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงสุภาวี พรนิคม
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๕๗

นางสาวสุมิตรา กัลยาประสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงอริสา ฤทธิรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงมลธิรา แสงไสว

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงปริยาภรณ์ คำชารี

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายกฤษณะ ศรีพยัคฆ์เจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

ประดับศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายเจฎา ศรีวัลลภ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายพชร เฉลิม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายพลพราว ไทยบุญมี
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ดวงเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายภูริภัทร โตวา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายภูวนาท แก้วไทรวาด
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายรัตพล จบคุ้ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายสิทธิโชค ระพีกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายอัษฎาวุฒิ บุญส่ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงกชามาส ปานทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงธัรดา นุรินรัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงพรนภา ทองเพ็ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงมณพร ใบงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงวราลักษณ์ เอกอำไพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงวิรัญพัชร สดประเสริฐ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงศิรประภา จันทะเสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงศิราณี จอมประเสริฐ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงสิริยากร เกียรติทัศน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงสิริวจี เล็กวงษ์ธนสิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงสุทธิดา สินสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงอรอุมา จันหอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายเจษฎา สาครสุขกิจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายชินกฤต บุญกิจจานุรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายนนทการต์ สุขตาล
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงจลิตา กุลประยงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงจิราพร ใฝจิตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงพรรวษา เกือการ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงพรวลัย ฉัยยานนท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงพิยดา เลิศสุก
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงภัตติพร รัตนอุทัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงมยุรา คงหาญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงศรฤดี ทัศนีตย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงรัฐวิสา บุตรสารส
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แตงอ่อน
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายณัฐชัย คูหะมณี

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายธีรภัทร จีนโน
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายนพดล อุมา

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายผดุงศักดิ

์

มานูเจริญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายพนมกร สีเหลือง

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายมงคล มะใบ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายยุทธธนา ยิมแย้ม

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายสนธยา สุดาจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายอัษฎา แปวประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงจิราพัชร การช่าง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงจีรนันท์ แน่นหนา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ ทองดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงฐิติมา สีพราย

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงณัฐธิชา แกล้วกล้า
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงปรีณาพรรณ แก้วอารีย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๑๓ เด็กหญิงพลอยไพลอน
ผาวันดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงภาวิณี สุวรรณโคตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕ / ๕๓

้
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ชบ ๒๖๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงศกุลตรา เดชจำเริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงอาทิตติยา สืบชาติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายตะวัน ภู่ทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายกิตติ ปนสาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายกิตติธัช ทัพจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายจักรพงศ์ ชุ่มชืน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายจิรายุทธ โยโร

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายฉัตรชัย สุทโธ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายชยทัต คุณมาศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายชยธร คุณมาศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายชัชวาล มีศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายชัยชนะ นิยมไทย
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วไทรวาด
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายทัตพงษ์ พงษ์ดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๒๙
นายทิวานนท์ คงอยู่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายปรเมษ แรงกล้า

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายปรเมษฐ์ วงศ์เขียว
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ประทุมรัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายสหชาติ อุ่นฤทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายสุเทพ เทียนนาค
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายสุวัฒน์ หาญสุโพธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายอนุชา เพิมพูน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๓๗
นายธีรภัทธ์ ย่อยไธสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๓๘

นายโอบนิธิ รักธญกิจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๓๙

นายณัฐพงษ์ บุญมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๔๐
นางสาวกิติพร สีโวย

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๔๑
นางสาวลลิตา หนูยงค์

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๔๒

นางสาวระพีพรรณ ยิมแย้ม

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๔๓

นางสาววรรณนิสา ชาญธัญญกรรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๔๔

นางสาวธนวรรณ แสงเพิม

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๔๕
นางสาวศิริรัตน์ กลินกาหลง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๔๖

นายศุภกร พัฒน์ธีรกรธนา
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๔๗

นายกิตตินันท์ ทองมาก
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๔๘

นายณัฐวุฒิ ถินที

่ ่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๔๙
นางสาวพิมลรัตน์ ปนแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๕๐
นางสาวสุพรรษา ศรีพยัคฆ์เจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๕๑

นางสาวสุภาพร พงศ์ประเสริฐ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๕๒
นายชัยวัฒน์ ศรีระวรณ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๕๓

นายภูริภัทร แดงมงคล
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๕๔

นางสาวกรณ์นิกา ปานอุทัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๕๕

นายสิทธิโชค มนตรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๕๖
นางสาววิชิดา เปงผัด

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๕๗

นายธนพล ผลสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๕๘

นางสาวนริศรา ศรีลาคุปต์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๕๙

นางสาวอรทัย อินทิสังข์
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๖๐
นายคมกฤช พูลแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๖๑

นายภริต วัฒนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๖๒

นายรัชพล โรจนสโรช
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๖๓

นายสุรศักดิ

์

ทองปลิว
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๖๔
นางสาวเบญจมาศ โยธิกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๖๕

นางสาวพนัสดา อร่ามเรือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๖๖

นางสาวจีรณา สว่างโลก
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๖๗

นางสาวศยามล จีนโน

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๖๘
นางสาวสุพัตรา กัลยาประสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๖๙

นายวณภูมิ เพ็ชรเกษม
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๗๐
นางสาวโสรยา โสภากุ

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๗๑

นางสาวทิพย์ผกา โสฬส
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๗๒
นายชนะเกียรติ แซ่ตัง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๗๓

นายณัฐพงศ์ จำรัสไว
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๗๔

นายธีรเดช น้อยอารมณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๗๕

นายรัชชานนท์ ผลสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๗๖
นางสาวสุดาพร เอ็นดู

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๗๗

นางสาวรัชนีวรรณ แซ่โค้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๗๘

นางสาวสุรินทรา ไหลสุพรรณวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๗๙

นางสาวกัลญา หนุนดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๘๐
นางสาวสุชาดา บุญชารี

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๘๑

นางสาวธัญยาภรณ์ ชินวุฒิ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๘๒

นายจิรานุวัฒน์ ผลขวัญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๘๓

นายวรัชญ์ หอมเสียง
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๘๔
นายอนุวัตร ทำอิฐ

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๘๕

นายภาคีนัย เมฑสุวรรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๘๖

นางสาวญาณิศา หัสเวชสกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๘๗
นางสาวพิมพิไล จรูญรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๘๘

นายปณิธาน ทองคำสุขราช
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๘๙

นายพชรพล บุญสรวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๙๐
นางสาวธีรนาฎ บ้านกล้วย

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๙๑
นางสาวอทิตยา ทิพสอน

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๙๒

นางสาวศิรินทิพย์ ธรรมพร
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๙๓

นางสาวกุลณิชา แสงเงิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๙๔

นางสาวกัลยรัตน์ เจริญศิลป
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๙๕
นางสาวชนากานต์ อารีราษฎร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๙๖

นางสาวสภัทร์พร มยุรา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๙๗

นางสาวคณิศร จันทร์บัว
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๙๘

นายณัฐวุฒิ สุกใส
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๕๙๙
นางสาวกาญจนา เนตรแสงสี

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๐๐
นางสาววิลาวัลย์ แสงสว่าง

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๐๑
นายมนัสวี เวียงเฮง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๐๒
นางสาวอัมรินทร์ พรประทุม

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๐๓
นายชนสวัสดิ

์

เอ้วะเม
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๐๔
นางสาวณัฐรี วุฒิสันเทียะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๐๕
นายอภิสิทธิ

์

แซ่ลิม

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๐๖
นางสาวธาริณี ปานผดุง

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๐๗
นายชัยนันท์ ศรีเทียมทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๐๘
นางสาวชุติมา แสนศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๐๙
นางสาวธัญจิรา อยู่เปลา

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๑๐
นายสุริยา จงรวมกลาง

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๑๑
นายสรนันท์ ดาดภารมย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๑๒

นางสาวภัสพร ศรีชมภูปวรา
๐๒/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๑๓

นางสาวสุภัสศร ไม้น้อย
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๑๔

นายอรุณ กรีวัชรินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๑๕
นางสาวพรไพลิน นันเจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๑๖

นางสาวสุนิสา นุชสวาท
๐๗/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๑๗

นายพิชัยภูษิต เหมสุวรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๑๘

นายภาณุวัฒน์ ปนสุวรณแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๑๙
นางสาวอดิศร ดวงมาลย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๒๐
นางสาวนารีรัตน์ ชาวคูเวียง

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๒๑

นางสาวณัฐชา ปะสิงชอบ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๒๒
นายธนวุฒิ วิจารณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๒๓

นายพงศธร คงแดง
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

กองแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีบุญเรือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงพิพรพงษ์ คำลิม

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงจตุพร ศรีกู่กา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงธนาพร มานก
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พิไลกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงสุทธิกานต์ บุนนท์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายชานุ คงสุขกาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายณัฐดนัย อุมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายพีระ จีระประยูร
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายสุรบดินทร์ ดีรัศมี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงชลลดา ไหมทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงณัฐนรี
แสนอินทร์อำนาจ ๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงวรินทร อุมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ การรักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงอณัตรา ทบคลัง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงอภิชญา ผาเจริญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายชินวร เฉลิมจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงกัณฑิรา วาหกกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงจันทกานต์ อุดหนุน
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงจินดาภา สงวน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงณิชากร บุญมา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงธัญญาพร หัตถวิจิตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงนันทิชา รัตนกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองมี

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงเพ็ญธิยา ศรีครุฑฒา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงศศิมา สมสถาน

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายกษิดิเดช

์

ขุนเทียง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายครรชิต แสงจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองกระจาย
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายชาคริต ทิพวรรณ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายธารา พันธุภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๕๖

นายพรรษนนท์ เกษมสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงธัญญาทอง พาทา

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงเพชรดา ตรีพรหมเนตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงมนทกานติ มีวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงหทัยชนก ยอดสร้อย

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงบุษยามาศ คุญรัตนเวโรจน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายพรสวรรค์ คลองสามสิบ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายศักดิชัย

์

สุวรรนาวุธ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงอภิญญา พิมพ์ทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงฐิติพร ชาวัด

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงเมธาวี กำเหนิดทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงวชิราภา จำรุญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ มีใส
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงกรวีร์ บุญรอด

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงชลธิชา บุญเกิด

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงธารทิพย์ จันตะสุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงนำฝน โคตรดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๗๓
นางสาวประกายดาว พรานกระโทก

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงมยุรี ลิมเชย

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงดวงใจ แก้วชิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายกิตติธัช ญัตติณรงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายเจษฎา สิมลี

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายเชือม

่

ราน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายณรงค์กร นาคะโนทด
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายเทพศิลา ทุมรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายธนากร จิตรพวน

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายไมตรี เจริญวัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายวรปรัชญ์ ยิมเยาะ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงกนกพร รุ่งสีทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร จันสี

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงปานไพลิน ไกรนิตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี สนโคก
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงสุพีชา เกิดสวัสดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงอนัญญา สุวรรนาวุธ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงอรวรรณ กันยบุตร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายไชยวัฒน์ แสนเย็น

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วหาวงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายนพรัตน์ ไชยคราม
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ นาคู
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ประสาททอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงสุพิทธา เรณะสุระ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายธนกฤต สวัสดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายธนดล พุทธนารายณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๖๙๙

เด็กชายธนพล สินสมุทร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายบูรพา ทองเจือ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายภานุพงศ์ สีพุทธา

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายมงคลชัย ยะโลมพันธุ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายวาทกานต์ สาครสุคนธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายวีระพัฒน์ เข็มหลำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายวุฒิชัย จริตรัมย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายกฤตนัย พูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายเกียรติเทพ วงษ์แดง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายวัชรพล นงนุช

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายสิทธิพงษ์ ศรีราชหา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงชนิดา แซ่ลิม

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงฌาณิภัค วงศ์แสน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงฐาปนี ราชาบาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงณัชชา แสงอรุณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ จำปาทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงทิพวรรณ เกียงรัมย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงพรทิพย์ แสงรัศมี

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงพรธิภา สีสุพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ จันทินมาทอน
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงภัสรา เส็งเฮ้า
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๒๐
นางสาวมัลลิกา โพธิทองบุญ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงรุจิรา คำไข่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงฤทัยวรรณ สวัสดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงวิภาวดี ราชานนท์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงสุวรรณี ชุ่มพระ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑ / ๕๓
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ชบ ๒๖๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีหนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายอดิเทพ ยิมยวน

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายชายโย สีแดง

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายทินกร ทองวัน
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญปก
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงชลดา แสงสิงห์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงตรีรัตน์ จันทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ ไทยเจริญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงรัชนี พุทธศิริ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงวริศรา แดดจันทึก

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงวิภาดา แซ่ลิม

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พูลผล

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงอริสา อินประโคน
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงอิมทิวร พงษ์งาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายฉันทพัฒน์ นพรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายชาคริต คงงาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายฐิติวัจน์ รักษาสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายณัฐนัย ทองรักษา

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๔๔

นายปฏิภาณ มันจิต

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายวสุรัตน์ วิชัยศิริมงคล
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายวันชนะ ทินหงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายสิทธิพล สร้อยโสม

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฮ็งเจริญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญนิธิ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงจันจิรา วรรณคีรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงจิรพร ภักดีเจริญทรัพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา งานศิริ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงณัฐนรี
พาณิชย์สิริไพบูลย์ ๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงนฤมล เพียรธรรม
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงบงกชกร ตึดสันโดด

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงแพรวรรณ จันทรสารี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงรติมา สมจิตต์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงวรฉัตร สินจันอัด
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงสาวิตรี โปยทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุภาวดี รูปเตีย

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงอรพรรณ เหียงสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๖๒
นางสาวเปยญาดา คงสีลา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๖๓

นางสาววิลาสินี นะชิโต
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๖๔

นายวชิรญาณ์ พันธ์มะลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๖๕

นางสาวสิริวิมล โคนาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายธเนศ หน่ายคอน

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงวรรณพร เหยน้อย
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงธนัญญา มีอินถา
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงมนรดา แปลงสตรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงอินแก้วใจ แก้วอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายศุภกร ชมพู่
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงเนตรนภา ผลเจริญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงศริณญา รังกุพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงปวีณา วงษ์อนันต์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงชลฤดี ยีสุ่น

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงนภาพร ผลเจริญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงนวรัตน์ เปนสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงอุชุกร อินทนิล

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงจันจิรา เจริญศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา วิเศษ

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงนภัสสร ราชสุรินทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงนรีพรรณ นามมุงคุณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงพรพิมล วิเวก
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงอริศรา ผสมทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายศดานันท์ บุตรวงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๘๖
นายมงคล เหลืองอ่อน

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๘๗

นายจีระศักดิ

์

แตงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๘๘

นางสาวนิลาวัลย์ องอาจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๘๙

นางสาวนงลักษณ์ อรุณเจริญวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๙๐
นายนพดล หาทรัพย์

๐๒/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๙๑

นางสาวปยะพร เพ็งหมืนไวย

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงเสาวภา วิเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๙๓

นางสาวมณฑิตา กัปตัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๙๔
นายวทัญู อุดมพงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๓ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๙๕

นางสาวนุชประวีณ์ ประทุมมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๙๖

นางสาวพิชญาภา อินทรีย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๙๗
นายจรัญ สำอางค์อินทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายบัณฑิต มะณี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายพิชิต ศรีสมัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายภัทรวรรธน์ ทองแตง

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายภูรินทร์ อินทร์เทพ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ขุนนากลัด

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา เหลืองอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงทิพวรรณ ชูเจริญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงนภาพร องอาจ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงนรีวรรณ นามมุงคุณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงนัฐฐา สุขเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงพรนภา ยารังสี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงมินตรา องอาจ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายราชภูมิ นิยม

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๑๑

นายธนภูมิ แก้วคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๑๒

นางสาวปณิดา ราชสุรินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๑๓
นางสาวสุภาพร ผิวจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๑๔

นางสาวอินทิรา สุขสาคร
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๑๕

นางสาวอรวรรณ รัตนไกร
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๑๖

นายพันกร วงศ์พรประดิษฐ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๑๗
นางสาวจันทิมา สุขุมาลย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายวิศรุต คล่องแคล่ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายสันติ คูเขียว
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงผ่องรพี แซ่ม้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงพนิดา ฤกษ์สวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงสุชาดา ผลพงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงอภิฉัตร ทิมปราง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงธริศรา ทองมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๒๕
นางสาวจันทกานติ

์

แซ่หาญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงอัญชลี เฮงปญญากุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงดวงมณี ลันวารี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงปางแย้ง แซ่ท้าว
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๒๙
นางสาววิภาดา ช่วงโชติทวีสิน

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๔ / ๕๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๓๐
นางสาวชนาพร วารีพิทักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๓๑

นางสาวณัฐปวีณา มีแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๓๒
นางสาวประภาพรรณ

คำภูงา
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๓๓

นางสาวนันทิดา สกาวเลิศพนา
๐๒/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๓๔

นางสาวปรานี ขวัญกล้าฤดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๓๕

นางสาวอรริจันทร์ ไตรมาศมณี
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๓๖
นายนพพร ไกรศรี

๐๖/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๓๗

นางสาววรรัตน์ แซ่หาญ
๐๐/๐๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงศรีนวล แซ่ลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๓๙

นางสาวรัชนี แซ่ย่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายศราวุธ ดำสุวรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงพรสุดา แก้วทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ พิมทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงเมขลา สุดถิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงพวงผกา ลายคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๔๕

นายกิตติศักดิ

์

ตะเภาพงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๔๖

นางสาวศุภรัตน์ เกิดสวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๔๗

นางสาวปนัดดา พวงสิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงนุชจรี โพธิศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงสายธาร พวงสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายวรพล ศิลา

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายเจษฎา พุทธรักษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงกรรธิมา ชอระสี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงวนิดา เผ่าภู่
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงอภิชญา ยัม
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงพรนิชา ชูสุขไพศาล
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๕๖
นายสิริวัฒณ์ ชาญสมร

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายณัฐวรรธน์ สมานราษฎร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงชลลดา กิงแก้ว

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อาจอาสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๖๐
นางสาวธัญภัส สุขเจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๖๑

นางสาวชนิดาพร กิงวิชิต

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงสิริวรรณ จักษ์แก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงชนกนันท์ หน้านวล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๖๔
นางสาวพัทธนันท์ นิสังข์รัมย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๕ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงชนิภรณ์ คำตัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๖๖

นางสาวปยะนันท์ วงค์นก
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายธนธรณ์ ผ่องใส

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายมนบ มุมกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายปรมินทร์ น้อยแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายเกริกพล หอมคง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายภาคภูมิ โสภณชัยกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายสราวุธ ซือสัตย์

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เจียงวงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงจิรนันท์ เอมสถิตย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงศรสวรรค์ แซ่ตัง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงเสาวภา พรมลอย
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงทิพนาถ ทาทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงสุวีรยา ไชยชะนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงพรนภา

ชาญหิรัญประเสริฐ ๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงจิราวรรณ อาบทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงวรรยา มุมกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงประภัสสร จอประยูร
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๘๓
นางรัญชนา สีหะนาม

๑๙/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๘๔

นางสาวหทัยรัตน์ คำตัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๘๕

นางสาวจุฑามาศ พุทธประวัติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายกรชวัล อินจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายวันชัย วงศ์แทน

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงชนานิษฐ์ อุปไม
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงพนารัตน์ ไพโรจน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงมนิสา โพธิทอง

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายพีรพัฒน์ พวงมาลัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๙๒

นายภูชิต วงษ์และ
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงณิชา กระฉอดนอก
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงเนตรชนก ฉลาดสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงพรนิภา ทองกล่อม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงศศิธร ภิรมย์โพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๙๗

นางสาวชลธิชา คุชิตา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๙๘

นางสาวพรนิพา เครือดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๘๙๙
นางสาวธนาวรรณ ประสงค์เจริญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๖ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๐๐
นายเกียรติศักดิ

์

ทรวงทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๐๑
นางสาวสุภนิช ศรีเทา

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๐๒
นางสาวสุดารัตน์ คำผิว

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงปลืมใจ

้

บัวจิว
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงกุลณัฐ แซ่ล้อ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงศศิธร โปกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงปรินดา ทองคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๐๗
นางสาวกาญจนา กลีบนิมิต

๑๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๐๘
นางสาวณัฏฐ์กฤตา ศรีระสันต์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๐๙
นางสาววิชุดา ชืนใจธรรม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๑๐
นางสาวพรประไพ แน่นหนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๑๑

นางสาวพิชญธิดา จิวน้อย

๋

๑๖/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๑๒

นางสาววริศรา คำบุปผา
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงฐิติยา สมคิด
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงตะกู วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๑๔
นางสาวอารีรัตน์ กระโพธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงตะกู วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงวิลาสินี แมขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงคณิตา กองจันดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงสุกันยา อ่อนศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงจันทร์ญา ดัตถุยาวัตร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงสิรภัทร เห้าอิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันดาโคตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงพรวนัช ชะเวียตะคุ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๒๒
นายสรณ์ ทองดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๒๓

นางสาวธนาภรณ์ นิลบรรพต
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๒๔

นางสาวรุจิรา ปรีชาวิทย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๒๕

นางสาวสิริกร หิตกำปง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๒๖
นางสาวนำฟา หลำนิล

๒๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๒๗

นายณัชพล ทุมาสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๒๘

นางสาวสุมน แซ่เฮ้ง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๒๙

นางสาวอารียา สำแดงเดช
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๓๐
นางสาวรติมา ศิลปชัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๓๑

นางสาวจิรนันท์ แดงใส
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๓๒

นางสาวธนพรรณ ภูทัดใบ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๓๓

นางสาววันวิภา แก้วเขียว
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงวรรณนิภา สืบโสดา

๑๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๗ / ๕๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศิริศา
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงวิลัยวรรณ เพชรเสนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๓๗
นางสาวกรรณิกา อัจฉริยะเกียรติ

๐๘/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๓๘

นางสาวกมลพรรณ ชินศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๓๙

นางสาวภัคจิรา กออย่ากลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๔๐
นางสาวนวพร เลาเลิศ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายชวลิต ทองมาลัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงชนม์นิภา แสงอุทัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงอารยา ขอสีกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา
แพทย์เมืองจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๔๕
นางสาววรัญญา เคือชาย

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๔๖

นางสาวกัญญารัตน์ โคตะมัง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๔๗

นางสาววิจิตรา คำหงษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงเขมิกา ศรีไพบูลย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงรติมา เชิดรัมย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงวรรณฤดี จันทร์ไชย

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงกนกกานต์ พูลสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ละมัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ มีทา

๐๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงณัฐชยา ประจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ศิลารักษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงเกวลิน ฤทธิเดช

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงวารุณี ค้าสบาย

๒๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๕๘

นางสาวพัชราภรณ์ ชืนสิน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๕๙

นางสาวจารุณี สามารถ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๖๐
นายวรวุฒิ กันสุทธิ

๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๖๑
นางสาวชลธิชา เพียวงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายชัยชญช์ โยธาพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายพสธร ถาวรวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายมัชฌิมา เพ็ญนุกูล
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายภีระพงศ์ ใจตรง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายณัฐนนท์ เพ็ชมิตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายพบเพชร เพชรชำลิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายสิรวิชญ์ วงศ์สมิทธิพันธุ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายแสนชัย ปากสมุทร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๘ / ๕๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงอริสา

พลอยพานิชเจริญ ๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายกิตติภณ แปลงไธสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงศตพร ศรีกำเหนิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงสุชาวภักดิ

์

การเจริญดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงพัชรียา เพ็ชร์รุ่ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงพริมา
กาญจนหิตานนท์ ๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายณัฏฐ์ โตวินัส

๑๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายธนกฤต สมบูรณ์นาวิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายธนภัทธ ชุนอนันต์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายธัณย์ศรุต วิทวัสไพศาล
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายปณณธร ฐาปนกุลศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายปณณสิทธิ

์

มีอินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายพรอนันต์ บางกุ้ง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายภัทรพล ธนลิขิต

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๘๔
นางสาวจุฑามาศ ลืออริยทรัพย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงญาณิศา โกสินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ตรรกวิจารณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๘๗

นางสาวปวีณา ทองนพ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงภัทรกานต์ สุขโสภา

๑๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงอรินทรา มันยิง

่ ่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงมาธวี ตรีตังตระการ

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงอุไรพรรณ โพธิรัตน์

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงสโรชา มังสุลัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายฉัตรบดินทร์ เสลาคุณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายธนกฤต ไพฑูรย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ เดือนแจ่ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายภูหิน ทองสุก

๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายสุภกร กอกน้อย
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายสุรพรชัย ธรรมศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงรัมฐ์ภาท์ ภู่เพชร
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๐๐
นางสาวกัลยารัตน์ วงสมบูรณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงจิรัชชา อุ่นเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงตรีธิดา บุญศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงทัสนันทน์ เสริมวงศ์งาม

๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงนภสร

วงศ์ทางประเสริฐ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๙ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงปทิตตา คงใหม่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงปยาภัสร์ เทพโภชน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงรฐพร พูลเพิม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงวริยา เส็งวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงวริศรา วงศ์สุข

๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงวิรดา ทยายุทธ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายกิตติธน ธนากิตตินนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายชนสรณ์ จึงมาริศกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายณจิตร ใจบุญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายธนพล กาญจนวงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายวัชริศ ขุนแสน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายเอกณัท ชูภัทรพงศ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงกฤษมล เตียตรงจิตรมัน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงชัญญานุช อาศัยกลาง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงชาลิสา วรรณอำไพ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงธนพร จันทรางศุ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงภาฟา มังเจริญ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงอธิชา ทองทุม
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายกันทรากร ยืนยง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายจิรภัทร เบียไธสง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ก๋งแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายปรมินทร์ ทวีรส
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายฤทธิเดช จ้อยชัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายศุภฤกษ์ ศรีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงกษิรา นพกูลวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ สุวรรณศิลป

๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงจริยาภรณ์ กุลชอนสถิตย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงญาดา สุขพราย
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงธนิยาภาสุ์ บุญถาวรสกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงนภัสกร บุญห่อ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงนัทธมน ธรรมชาติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงประภัสสร อารมย์ดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงปยาพัชร เรืองไชย
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงสุภาวดี สิงหนนท์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๓๙
นางสาวธมลวรรณ ม่วงขาว

๒๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๐ / ๕๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๔๐
นางสาวศรินภรณ์ ทับมณี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๔๑

นายธนกรณ์ อนุกูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายกฤษกร รู้คิด

๐๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายจิรายุส ดอนพงไพร
๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายอำพล อินทรประเสริฐ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายจตุพล ดอนพงไพร
๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายภัทรพล โพธิศรี

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายผเดชไชย แพงเกาะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายธนากร กลินโสภณ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายธรรมนูญ ชุมนิตย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คอนแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงเกศแก้ว ผสมสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงแครทรียา คงโนนกอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ โชติช่วง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงประภัสสา จุดทะมาศ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงอัจฉรา หาญผจญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงจารวี แสงตราสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงวนานันท์ ปกครอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงสุนิษา ขันธ์เสน

๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงธัญชนก ศิลปพันธุ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงพัณณิตา จอยเอกา

๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงสุวรรณา สุวรรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงนิรชา ศรีจ๊ะแปง

๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายชาญยุทธ อ้มแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายญัฐพล บำรุงทรัพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๖๕

นายทักษิณ ศรีวิเศษ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

ชาวนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายทยากร ศรีโยธี
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายพิสิษฐ์กร บุตรชาดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายกฤษฎิ

์

พลรัฐ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายณัฐติพงษ์ ยิวภู่

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายญาณาธิป ตุ่มไทย
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายจิรายุส เหลืองอ่อน
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายปารนัย ชืนบาน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายธีรภัทร ผาติเสนะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๑ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายชญานิน ชูศิริ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายธนาวัฒน์ สุภาพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงสุพิชชา ผาสุข

๑๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงศิริขวัญ อนันตกูล
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงณัชชา เอียมสำอางค์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงวศินี บุญเจิม

๑๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงพรรณพัชร บุญประดิษฐ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงพรนัชชา แซ่เล้า
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงศิรินาถ ศรีพินิจ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงสุธิมา บุตรวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงสิริกาญจน์ เจือจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงโชษิตา แสงใย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงศศินิภา จำปาพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงกนิษฐา อินหาดกรวด

๒๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายพงศธร ภู่อยู่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายมนัสชัย แตงหมี

๒๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายศักดิชัย

์

สมเงิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายอภิวัฒน์ เรียบจันทึก
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงหัทยา เผยสง่า

๒๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงพรนภา อำฉอ้อน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ พิศเพ็ง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงเนตรนภา แซ่เฮง

๑๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๙๘

นางสาวภาสินี ศรีโคตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๐๙๙

นางสาวชาลิสา วันเพ็ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๐๐
นางสาวอินทิรา เจริญราช

๓๐/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๐๑
นางสาวพรรธิภา สอพิมาย

๑๔/๐๖/๒๕๔๐ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๐๒

นางสาวกาญจนา ฝุนมะนาว
๐๙/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๐๓

นางสาววรรัญญา วินิจฉัยกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๐๔

นางสาวมัณฑนา พูลเพิม

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๐๕
นางสาวกรกนก มีสา

๒๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๐๖

นางสาวฐิติมา แซ่ตัน

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๐๗

นายจักรกฤษณ์ ปนทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๐๘

นางสาวกชกร ศรีจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๐๙
นางสาวธัญเรศน์ ทิพย์บุญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๒ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงนิภาาพร พิเศษ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๑๑

นางสาวสุพรรษา สันหะรักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๑๒

นายพิริยพงศ์ พรหมมานพ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายอนิรักษ์ ปรีชาพงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายธนพล พิทักษ์ญาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ปญหา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายกล้าณรงค์ พุทธเภา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงศิริประภา อุ้มเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงสุขขวัญ ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ แก่นจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา ชินทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงโรสมาริน พลแสนทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงวัลลภา ยิงได้ชม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายคมเพชร ปะเถตัง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๒๔

นายโชคทวี มีพวก
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงวิภาวนี แจ้งการ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๒๖

นายณัฐพล โสดาโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงชาลิณี คำปาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงธณิตา จันทรมงคลชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงกัลยาณี เอียมพรม

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงเจนจิรา แซ่เล้า
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงวนิดา ท้าวกองดา
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายกฤษดา หังสาจาระ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายคุณากร หอมหวาน
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายธีรชัย โชตินันทกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายธีรเทพ ชูสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายอัมรินทร์ อิมนาค

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ สระทองปลัง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายพรเทวา โยธี
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายสักกายะ สุขกาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายอดิลักษณ์ อินทะกนก

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงจิราพร พระหันธงชัย
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ ยอดไธสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ธีระสำราญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงวัลย์วลี จันทร์แสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สงวนหงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงรุ่งฟา รุ่งเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายพิชิตชัย ส่งสว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายจารุเดช ภู่วารี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายพีรวัส คำปาน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายคมเคน ไกรเนตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ แสนทวีสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายกฤษฎา ตาคุ้ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายปณิธาร ผิวจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายชลัท สวัสดีลาภา
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ ทอนโพธิแก้ว

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายอัครเดช บูรณสมภพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายนนทวัฒน์ สร้อยทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงวิรุณพร อุปราช
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงปาณิสรา รอดจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงสุพีรณัฐ ธรรมสารนิรมล
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงนนทนีย์ เพชรแอว

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงชญาดา ชนะพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงธนิษฐา แช่มนิล
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๖๔

นายอรรคชาติ โพธิศิริ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายดนัย คำพืช
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายตะวัน เลเฮียง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายชินดนัย คำปาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายอชิตะ ฉิวเฉือย

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายสุรชาติ ใจพุก
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงวันจันทร เนตรจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงสุกานดา ดีเหลือ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงเกษมณี บุญประคอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายชญานนท์ ศรีเลิศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงชนกนันท์ ณ สงขลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงภัทรดา ผิวเหลือง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงภัทรวดี อุ่นเสือ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงสมลดา ทองรักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงรจภรณ์ บุญหล้า
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๗๙
เด็กหญิงกาญจนาพร กรุตสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๔ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงกัลยา แก้วเกตุพงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงสิรินดา จะยี
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงกานดา ทองระอา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ราชรินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงปณฑิตา มนตรีกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงสุภาวิตา ทองคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา นาคนิลทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงดวงกมล สุขกูล
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สว่างดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายนภดล ประมวล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายสุขสันต์ จันทร์นาม

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายธนบดี สินสวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายปราการ ขำเพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงกิตติพร พันธุสะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พินธุรักษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงอรปรียา กรุตสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงศุภสุตา ผิวละออ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ธรรมจิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายธีระวัฒน์ พุ่มจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงศศิธร บุญชู
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงมณีรัตนะ กลิงรัมย์

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ โพธิสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๐๒
นางสาวประภาพร บุญมาสาเกตุ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๐๓

นางสาววราพร สังฆมาศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๐๔

นายณัฐพล ปูพืน

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๐๕

นางสาววันวิสา ขอนแก่น
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๐๖
นางสาวปาริชาต แสงแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๐๗

นางสาวพจณิชา เอียมจิตร

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๐๘

นางสาวพรนภา ยอดเพ็ชร
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๐๙

นายสาริศ ธรรมสารนิรมล
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๑๐
นางสาวอภัทชญา เสือเล็ก

๑๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๑๑

นางสาวปนมุกข์ สุนฟา
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๑๒

นางมัฎฑาณิฎาศ์ จันทรศรี
๐๘/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๑๓

นางสาวจารุวรรณ พรหมมาเหล็ก
๑๔/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๑๔

นางสาวฐิติมา เรืองหิรัญวนิช
๒๕/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๕ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๑๕

นางสาวศรีพร บุญประเสริฐ
๑๒/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๑๖

นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๑๗

นางวัชราภรณ์ อาสนะ
๑๕/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๑๘

นางสุมิตรา ใสแสง
๓๐/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงขวัญหทัย กมลบูรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงจินต์จุฑา โหราศาสตร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงณิชากรณ์ คูหะมณี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๒๒

นางสาววิชุดา หนองคาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงปริยากร ยุติธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดตโปทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงพิรญาณ์ เจริญผา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดตโปทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดตโปทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงสิรินทรา บุญอุ้ย
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๒๗

นางสาวณัฐวดี อินทร์ประดับ
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดบ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงกุสุมา คำแถง
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงเปรมชยา พลสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๓๐

นางสาวกิงกาญจน์

่

เหรียญแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงกัณยารัตน์ โยชน์สาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงไผ่นฤมล แก้วรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงภัทราพร นนท์ธีระโกวิท
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงรวินท์นิภา จันทรเลิศ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๓๕ นางสาวพลอยไพรินทร์
เสียงประเสริฐ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงณิชากร กองไธสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๓๗

นางสาววิภารัตน์ ขัดทรายขาว
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๓๘

นางสาววิรัลยุพา ทาเภา
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๓๙

นางสาวกนกพร ทองภู
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงกมลวรรณ พูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๔๑

นางสาวปยธิดา ภู่น้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๔๒

นายนราธิป สังขํนัครา
๒๓/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๔๓

นางสาวอาภัสรา สมวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงอัญชิสา มานะดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๔๕

นายธนากร ชมแสงแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๔๖

นายธีรนัย จิตรีเชาว์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๔๗

นางสาวสุกัญญา ไชยวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๔๘

นางสาวจิราภรณ์ แสงแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๔๙

นางสาวพิมพกานต์ ฉาบเพ็ชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๖ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๕๐

นางสาวกรรณิกา ทาเล
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๕๑

นายทิวากร สิทธิทิม
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๕๒

นางสาวศรัญญา ดานำคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๕๓

นางสาวรัญชลี ทรงประดิษฐ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๕๔

นางสาวณิชกมล เกตุบัวแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๕๕

นางสาวเบญจทิพย์ พรหมจุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๕๖

นางสาวพิณทอง คุณหลวง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงปยะพร ขันธ์วิชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๕๘

นางสาวนรินทร์ดา ไตรกิศยากุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๕๙

นางสาวปะราลี ทองดีเจริญ
๑๘/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๖๐
นางสาวศศิธร เนียมเจริญกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๖๑

นายวิศว พลอยประดับ
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๖๒

นางสาววรรณพร ผ่องใส
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๖๓

นางสาวกรกนก เถาสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๖๔

นายภูริณัฐ นุ่มถึก
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๖๕

นายภัชรพล บุญกะยะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๖๖

นางสาวณัฐริกา ศรีปราชญ์วิทยา
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๖๗

นางสาวเบญจมาศ การะกิจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๖๘

นางสาวปาณิสรา สันติมิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๖๙

นายณฐกร แตงหอม
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๗๐

นางสาวธัญรดี อินแหยม
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๗๑

นายกฤษฎิ

์

หิรัญสถิตย์พร
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๗๒

นางสาวรดาวรรณ จรงรส
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๗๓

นายณัฐนนท์ มุกดาสนิท
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๗๔

นางสาวณัฐวดี ข่าทิพพาที
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๗๕

นางสาวนันทิยา ไตรกิศยากุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๗๖

นางสาวกัลยรัตน์ ปนแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๗๗

นางสาวโสภาวรรณ ศรีฉ่อง
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๗๘

นางสาวกันยรัตน์ ทองสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๗๙

นางสาวพัทธมน หนองใหญ่
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๘๐
นางสาวปวีณ์สุดา ช้างบาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๘๑

นางสาวชนม์ภาส์ อุปมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๘๒

นางสาวภัทรมน ชูรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๘๓

นายศิวกร จิตร์ประวัติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๘๔

นายพงษธร
มหาลาภพุทธรักษา ๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๗ / ๕๓
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๘๕

นายณัฐวัตร บุญสมทบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๘๖

นายธนชิต สงค์ประเสริฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๘๗

นางสาวเพียงรัมภา เตชะเลิศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๘๘

นายชุติพนธ์ ปณฑะบุตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๘๙

นางสาวภัทรนันท์ พ่วงสกุลสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๙๐

นางสาวสายรุ้ง พัชรธานี
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๙๑

นางสาวมธุลาวัลย์ เจริญสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๙๒

นางสาวสิริภรณ์ อิมเจริญ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๙๓

นางสาวสโรชา เหลืองวุธิธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๙๔

นางสาวพรไพริน งามสว่างรุ่งโรจน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๙๕

นายรัตนวิช สินบวรพิชัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๙๖

นางสาวนภัสสร ปฏิญาณานุวัต
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๙๗

นางสาวนิชานันท์ วิเศษ
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๙๘

นางสาวพิชญะดา ผลพอตน
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๒๙๙

นางสาวศศิวิมล ไพนุจิตร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๐๐
นายธนทัต ทิวะทรัพย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๐๑

นางสาวธมน ดอนกลาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๐๒

นางสาวเจนนิสา ทิมเทียง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๐๓
นายคณิศร วงษ์กวีวัฒนกูล

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๐๔

นางสาวสรัลพร หอมรังสฤษดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๐๕

นายสุรัชนา วงศ์ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๐๖

นางสาวราวดี วงษ์ศิลป
๐๑/๐๗/๒๕๑๓

วัดศรีวนาราม วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๐๗
นายถิรวิทย์ สุชัยยะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๐๘

นายทินภัทร ภูเชิด
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายปาราเมศ จิเอียม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายอนุภาพ ศรีสืบวงค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายสุชาติ อำเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

พงษ์เพ็ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายปฏิญญา คุ้มตาเนิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายพงศธร สีจำปา
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายอภิลักษณ์ ดรประทุม
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายวงศกร ประยูรพาณิชย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๑๗

นายอิศรา อิมเอก

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงอารยา ใจตรง
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงสายธาร อับดุลเลาะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๘ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงรุจรินทร์ เขียวอ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงนิภาพร ยอดมณี
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงธนภรณ์ ทางทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๒๓

นางสาวจิรนันท์ ตนศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงนภัสสร เปยฉำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายนพดล บุญเลาะห์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายภาราดร ฉิมวิเศษ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายวงศธร บุญเสริม
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายนราวิชญ์ บัวเจริญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายภาคภูมิ อ่อนโพธา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายภูมิรินทร์ ทองแปน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายธนชัย บัญจมาศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายปวรุตน์ ยาประคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายกฤษณพงษ์ สายลิม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายธรากร ทองเปลว
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายจารุพักต์ ไชยมาตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงมัญชุภา ซ่อนกลิน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงสุมิตรา สุภาพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงวรรณนิภา เหมือนวิไลย
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงศิริพร คงประยูร
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงคุนัญญา ญาติเสมอ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงนภัสกร จันทร์ศรีทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงดวงพร พานทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงรัตติยา ลีบำรุง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงจิดาภา มิตรมานะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงวิรัลยุพา อินทรพินิจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงวิรัลพัชร อินทรพินิจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงปรียากมล ดำสมอ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงวรรณิษา ไชยภักดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงวิภาดา ขัติยนนท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ภูศักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงทยิดา สุวรรณชาติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายวัชรพล สายสาลี
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายณัฐพนธ์ ประวะรัง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายพุทธิพงศ์ กำเนิดขอนแก่น
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๙ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายศรายุทธ นพแจ่ม
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันเงิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายมงคล จันทรังษี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายพัชรพล คมขำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายพัทธพล เผือกบุญนาค
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายภรัญยู สนรักษา
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายอภิยุช ย่านโพธิทอง

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายก้องภพ นาคจู
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายสิทธิพร นพเคราะห์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงนพรัตน์ ลาวัลย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงมนัสวี แดงมณี
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา พลอยแหวน
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงสุชัญญา แซ่พู
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงตะวันฉาย เดชจร
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงวรีรัตน์ เกตุกัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงนันทวิมล บุญสมทบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา มาลาเหลือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๗๒

นางสาวสร้อยสุนี ไชยศรีษะ
๒๖/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๗๓

นางสาวรัชนี เจียมตน

๑๘/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๗๔
นางสาวธัญญาลักษณ์

หลักสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปานทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงรุจิษยา พรหมเมตตา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๗๗

นายชัยยันต์ วัชชา
๑๓/๐๙/๒๔๙๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๗๘

นายสมบัติ ชีแจง

้

๓๐/๑๑/๒๔๙๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๗๙

นายภูมิรัฐ สุวจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๘๐

นายบัญชา หวานเสนาะ
๓๐/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๘๑

นายชัยยันต์ แก้วสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๘๒

นายสุรสิทธิ

์

บุญเสมอ
๑๖/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๘๓

นายบรรจง เทียมเศียร
๐๗/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๘๔

นายศราวุธ ใยโฉม
๐๒/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๘๕

นายประพันธ์ ชำนิเขตการณ์
๑๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๘๖

นายวิสิทธิ

์

วารีผล
๓๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๘๗

นายสกล มะปรางอ่อน

๒๙/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๘๘

นายวรปรัชญ์ ชัยยะรุ่งโรจน์
๓๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๘๙

นายอุดมทรัพย์ ภาคสุโพธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๐ / ๕๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๙๐

นายสุชาติ สนธิเวช
๒๔/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๙๑

นายวีรยุทธ
ทิพย์พรรณเนือใน

้

๒๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๙๒

นายกิตติศักดิ

์

วงค์มะเซาะ
๒๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๙๓

นายอนนท์ พุ่มอุบล
๒๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๙๔

นายวินัย ขำทอง
๑๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๙๕

นายกวินดนัย ขันทนันคำ
๐๕/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๙๖

นายพลไพศาล ทัพพ์พฤกษ์ศรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๙๗

นายเฉลิมพล ติยะวนิช
๑๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๙๘

นายวุฒิบัณฑิต โชคปฐวีคงคา
๑๔/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๓๙๙

นายอัชภูมิ จันทรเสนา
๒๔/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๐๐
นายวรพล โพธิทอง

์

๐๖/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๐๑

นายทิชากร โครทมงคล
๑๒/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๐๒

นางสาวณัฐนันท์ รัตนวีระกาญจน์
๑๙/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๐๓

นางสาวกัณทิมา เจริญกุล
๑๘/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๐๔
นางสาวศิริพัฒน์ สินสมุทร

๐๔/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๐๕

นางสาวมิงขวัญ

่

พงษ์จิตภักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๐๖

นางสาวสุพรรณี ศรีทอง
๒๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๐๗

นางสาวชลทิมา ประคองยศ
๐๒/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๐๘
นางสาวนิศาชล บุญจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๐๙

นางสาวชาลิณี อุ่นทรัพย์
๑๙/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๑๐

นางสาวอัญจิมา กุลดิลก
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายฐานทัพ คัมภีระ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายผดุงศักดิ

์

แซ่ลี

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายศรัทธา ด่านคุณธรรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายสวพล แสงอรุณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงอนุสรา อุปแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงกฤษณา เจาะสุนทร
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงศิรินภา โคกเกษม
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิงห์คำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ นาคฉาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงวราภรณ์ วีรนนท์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงอุสิชา แซ่ลิม

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงประภัสสร พูลเพิม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงปยธิดา แสนสมบัติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๒๔
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เก้าสันเทียะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๑ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงพัชริดา ทองดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงสุพัชญา ศรีสุวรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงรัตนาวดี เวกขยัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๒๘ เด็กหญิงฝนทิพย์ ซาซ่า
เคลลี

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายสราวุธ เชือชิล

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายวีระพงษ์ ริปูหนอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายพงศกร มิคำภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงบุษบา วงษาสนิท
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงจิราพร จันทร์ทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๓๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ วะชุม

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงพีรพิชญ์ พุฒนอ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงแพรลดา เลิศแตง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงสุชยา มูลมาตย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงนันธิยา ทรัพย์วิเชียร
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทรงบัณฑิต
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงเมธาพร ฉิมทัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงวัลลภา ใจดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ นพโสภณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงธิดาชล เหมือนประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงนิลดา มีคุณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ปญจศิริเลข
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงรัตนา ยศสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายสันติ คงเหลือ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายธนพล มันสัน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายศรายุทธ สาใจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายนัทธพงศ์ ชมชืน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงวรรณวิสา คงคากูล
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๕๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญจันทึก

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงโรสรินทร์ วอนเมือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่หลี
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงกิตติกา สาใจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงขวัญศิริ ศรีวิรัญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงปทมา มุกดา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงสโรชา ลบเอียม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงกันตินันท์ วิเชียร
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๒ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงสุชาดา ธูปหอม
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงยุพาวัณย์ ชาวสวน
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายพรพล แซ่ตัง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ รักขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงพิจิตรา ไทรแก้วดวง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๖๕

นางสาวยุวดี เกิดสวสัดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๖๖

นายเดชฤทธิ

์

กุลวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๖๗

นางสาวฐิติพร แซ่แต้
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๖๘

นางสาวชนิดาภา อ่อนเกตุ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๖๙

นางสาวชนัดดา พิมพะวงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๗๐
นางสาวธวัลรัตน์ เกตุแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงปฑิตตา หอมพนม
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงสุภัสสรา วงษ์ศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงวรางคณา สิมมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงชนิยา โสวรรณกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๗๕

นางสาวปาริชาต โชคเจริญทวีผล
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๗๖

นางฐาปนีย์ โชติแสง
๒๔/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านอำเภอ วัดอัมพาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๗๗

นางณิชากร จุลสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านอำเภอ วัดอัมพาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๗๘

นางสาววนัสนันท์ สมมุติ
๓๐/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านอำเภอ วัดอัมพาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๗๙

นางสาวกรรณิการ์ สวาทนา
๐๗/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านอำเภอ วัดอัมพาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายนพณัฐ คำวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายบุรัสกร ชุณห์วิจิตรา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายณธกฤต สุขวิจิตต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายพัทธนันท์ ชำนิประโคน
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงณัฐรดา นุ่มละมุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงปรมิน แซ่อุ๊ย
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายสืบสกุล เอียมแย้ม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงอรรัมภา มิตรธรรมพิทักษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงอัญชิษฐา กรณีกิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงเกวลิน ต่อติด
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงอาภากร สุจริต

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นุ่นประดิษฐ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงธาราทิพย์ สมวิจิตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงอมิตตา บุญมาก
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงเขมิกา เจตะวัฒนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๓ / ๕๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายนวพล สงทิพย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงพรหมพร สอนสุภาพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายพฤฒินันท์ ชืนชม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงศตพร จุ้ยหมืนไวย

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงธนพร สุขสง่า
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงลักษมณ ราชโคตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายวศิน จงอางจิตต์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงชิดชนก ผลดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงกมลนัทธ์ หัตถกิจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงปานไพลิน เทพรักษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงนาโอมิ เลนซิน

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงรัชฌา พลอยสุวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายธนภัทร คงนมนาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายกษิดิศ มังมี

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายดิษฐพัฒน์ แก้วลบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายธิติ เพ็งพริง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายสิรวิชญ์ เริมลาวรรณ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงพิมพลอย แสงแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงนฤมล วิสุทธิแพทย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายคุณากร หล่าลาภ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงกันก์วรา อรชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายธาดา เพิมทรัพย์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงทิพย์ภาพร นัทธีบุปผา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายกริช ประสิทธิเวช
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงพรรณภัทร พงศ์พิพัฒน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงชนิสรา คงซ่าน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ชะนะเกตุ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงดวงหทัย ทองทิพย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายธนพล ฉิมพลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายไกลกังวล แสงทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๒๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ แตงสี

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงสิริกัญญา บุญมี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงชนัญชิดา ไชยวาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงสุวลี รักษาศิริ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๔ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงนัฐกานต์ ขันธุ์เงิน
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงจุฑาทิพ ธงกระโทก
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงปทิตตา สุนอุ่น
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงปวริศา บินสุมัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงณัฐรดา บุ้งทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงอภิชญา ชนานันท์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายสำราญ เจริญพงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญห่อ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงวรลักษณ์ ศรีสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายธนกฤต กสิโกศล
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงศศิธร สุขสำราญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญยง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายพิทยาธร แก้วทองดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายนทีธร ภูมินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ พรมอินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายณัฐวุธ สุนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายธีรวุฒิ ตระกรุดทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายพงศ์เลิศ วรินทร์ชัยกมล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายไตรเทพ กิมทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงนิรัชญาดา เขียวพรหม
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ถาวรวัฒน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายพัสกร ผ่องผิว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงมาริษา สุวรรณโชติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัยมงคล
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงชนิสรา แก้วจินดา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงวิลาสินีย์ ศรีไสย

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงชลิดา เกือหนุน

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงกฤติมา ศรีอยู่
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายณัฎฐ์ อินทรักษา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงณัฐนรี มนิตรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงณัฐวรา มนิตรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงวาสนา นนท์สิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงปพิชญา วังสการ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายเกล้ากะรัต เหล็กเพชร
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายวรเมธ ยาหิง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๕ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงศรัณยา นิวัฒน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงปริยากร พูลสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายกัณฑ์อเนก ไกรลักษณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงนัทธ์หทัย อำเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายฐิติพร สง่างาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายสรธร เลือนเงิน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงนภัสสร ช่วยคง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงคณิชา ราชเมืองมูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายปรานต์ ปานพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายพีรดนย์ ปราณีตพลกรัง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายอีวาน ปโตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงพรกนก ศิริมานูญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงอุมารินทร์ โพธิทอง

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายพฤฒ แทนแย้ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายกรกฎ ลบแย้ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงอคิราภ์ วรรณะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ หมืนสุข

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายธนายุทธ นิลสนธิ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายอังคณา มีสำเภาเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายคุณานนต์ กล้าแข็ง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายธีร์ธวัช อึง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๘๖
เด็กหญิงประกายดาว ปาไม้ทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงกุลธิดา ปลาคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงดนยา กรุดมณี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายสรวิศ เรืองดิษฐ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายฐิติวัสส์ โพธิทอง

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงภคนันท์ ปลืมเกษร

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ ประสานสาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงธินีนาถ ปูชพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงสุชาวดี สุณาสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงสวิตตา กุลวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายอทิพล เผือกสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายนาวา อยู่เกษม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายธนากร สังข์สดศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายวิวัฒน์ สิทธินัยรัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๖ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายรัตนชาติ กองคำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายภาณุพงศ์ มังมีศรี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายทวิชาติ จันทร์ช่วยนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายณัฐนันท์ เหมสุวรรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๐๔

เด็กชายธนกร แสงสว่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สมจิตต์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงชมพูนุช นาโถ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แสวงภพ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงอิสราภรณ์ สว่างพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงรวิสรา เทียนเบ็ญจะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงกัญญภัส ปราศจาก

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองมูล
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายวิศเวศ ฉายชูผล
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายปฏิพล นาวาน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายโยธิน อุดม
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายคชสีห์ ทองลอย
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายคมสัน เหลาพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายธนภูมิ เฉลิมกลิน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายปยวัตร์ จันทร์ทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ พวงท้าว
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายยุทธศาสตร์ ชินแสน
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายวรพจน์ เสาให้
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายอัษฎาวุธ พิณประกาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายพีระศุภ กาญจนวลีกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายนราศักดิ

์

พิมพ์น้อย
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายอธิวัฒน์ ศิลารัตนพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงขวัญแก้ว เล้าสุขสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงผริตา พันทวี
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ โสภณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงปพิชญา บุรกิจภาชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงพิมพิกา สิงห์เปยม

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงมัณฑนา กลินน้อย

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงจรรยา มาเมือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงกนิษฐา วงศ์ชมภู
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงปณิตา นามขันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๗ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงกาญจนา แก้วสมุทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ เกตุทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงภัทรรินธร ธรรมยศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงกัญญณัฐ มิงหมัด

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงกนกพร บุญเชิด
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงซาบรีน่า ฟอนไอเน็ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงณิชาพัชร์ เสริมศรีพงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงนฤพร แสนหาญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ กุนอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ยศเรืองศักดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงพินทอง คุณหลวง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายสมศักดิ

์

ตันวิลัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายวิธวัช ขวัญเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายอภินันท์ บุตรหงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายณัฐยกรทร์ พุทธสุวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายวัชรพล มะปรางอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายจักรกริศน์ กุลพิพัฒน์รัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายประวิทย์ เติมสมบัติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายต้นกล้า
สินธาราศิริกุลชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ สีปลานาค
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายวรกานต์ พรหมศาสตร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายพิสิษฎ์ สมเย็น
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายจิตวัฒน์ พ่อค้าไทย
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายปรัชญากร จุฑาภูวดล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

คงเหล็ก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายยศพล สีหามาตย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายจิรพัฒน์ แตงพลับ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายรณยศ หอกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายณัฐกร อำนวยจตุพร
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงแก้วขวัญ เล้าสุขสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงไพลิน มีสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงเวธกา แสงวิเศษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงชนากานต์ ชินโฮง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงศิรินันท์ โยทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คำเกตุ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๘ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำเกตุ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงณิชากร หอมสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มนตรีชน
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงเนตรชนก พลอยประดับ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงจินตนา เกษี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงฐาปนี ดวงภักดีรัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงวรนุช กลินมี

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงการันตี พึงเพ็ง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงชฎาพร พรมแพง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงวรางคณา จินต์ดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงสุภัสสรา โพธิแจ่ม

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมิธ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายณัฐวัตร บุญประเสริฐ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๘๓

นายภัทรพล จันทร์ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายทัศนนท์ เกิดผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายภคพร ทวีรักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายธนพล วรวุฒิเกรียงไกร
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายธนวันต์ แจ่นประโคน
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายทัพพ์ เกิดพิมาย
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายวันพิทักษ์ มูลมานัส
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายธเนศ สีดา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายเกษฎา บอลสิทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายประกาศิต ชืนอารมณ์

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายกิตติธัช พิมพ์สุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายปรัญชัย ประณิธานนท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายนราย อกนิตย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายอัษฎาวุธ ภู่สอาด
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงปรารถนา บุญจิต
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงสุภัสตรา แก้วกล้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงวรรณฤดี จันทร์ทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงชมพูนุช กังวาล

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงอัมพร สิงหราช
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พัฒโนทัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ เฟองคอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงอรนภา ศรีโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๙ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงกิตสุดา ทาระ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงบุญญิสา พวงเกตุ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายภูมิรพี ทับทิม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายเจษฎา พูลสำราญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายอธิบดี เพิมพูล

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายภูมิศักดิ

์

ภูแข่งเดือน
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายจิตรกร บุญจำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายจิตวัต โอ่งทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายอนุเชษฐ ยืนยง
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายสุรชาติ เพียรเสร็จ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายนันตชัย ชัยชนะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายบุญเชิด แก้วประจำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายธนากร ปดตา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายพรพิชิต ทองเจริญสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายอมรเทพ ทับทิม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงอนุชยา จูรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ จันทร์ทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงธนพร รัตนวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงชลชญา จุ่นทองหลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงปริยฉัตร ชัยนิต
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายจีรภัทร ดีเด่น
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายวัชรพล เกตุมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายประทีป มีโชติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายรามณรงค์ แพทย์มด
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงมินตรา เอียการนา
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงอณัญญา จันทร์ศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงสุพิชชา ไทยเจริญพร
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงชลธิชา ศรีถาวร
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงพัชรพร เมฆะวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงพิรภรณ์ ไชยมาตย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงกมลมาศ ไชยวรนุช
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงกัลยกร ศรีงาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๓๗
เด็กหญิงกานต์นิภัทร โคตรธรรม

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เอ็นสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงจิรพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๐ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงชญาดา คล้ายวิเชียร
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงชลธิชา วังสาร
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงชลัชพร ระยับ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงฐิติพร พ่อปองขวา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงฐิติมา ชลวานิช
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายณัฐนนท์ ศรีวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ ถนอมวงศ์มณี
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๔๗
เด็กหญิงธัญญาณัฐมน

ชมภู

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงธิดาดาว แก้วมะณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงธีรยา ดอกลัดดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงนิสารัตน์ อุ่นกอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงบุษราพร โอเจริญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงเบญจพร ศักดิมงคลเจริญ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงปณิตา ประเสริฐ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงปุนยานุช ประดวงชือ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงพลดา คิดสนอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงพัชรี สว่างแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา วงค์แก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีสมยา
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงรุจิรัตน์ พานทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงวีชญา เจนจิตไพบูลย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงศศิมา ไพสาลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงศิรดา พลเยียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงสมฤทัย ธารสิริโรจน์กุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ห้องศิลป
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงอริสศรา ด่านลาเคน
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงไอลดา วิญทวามรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๖๗

นางสาวกมลลักษณ์ นิลโคตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๖๘

นางสาวกันต์สินี เจียวประเสริฐ
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๖๙

นางสาวเกศกัญญา แซ่ลี

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๗๐
นางสาวจุฑามาศ คำพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๗๑

นางสาวภรณ์ทิพย์ พรหมมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๗๒

นางสาวธิมาพร แก้วมัน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงกัลยาณี ประสาทงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายนิพัฒน์ แซ่เอียว

๊

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๑ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงศศินา สุขสำราญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงวรรณษา แสงปติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๗๗

นายอนุรักษ์ ปสสาวะกัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๗๘

นางสาวชนัญชิดา ชายผา
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๗๙

นางสาวชุติญาดา ศรีโสม
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๘๐

นางสาวยศวดี ชัยมานะพร
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๘๑

นางสาวสรัญพร ธนาวรสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๘๒

นางสาวพัชราภา เดชชีวะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๘๓

นางสาววรรณิศา บุปผเวส
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๘๔

นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วสกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๘๕

นางสาวอุบลวรรณ สมุติรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๘๖

นางสาวชนนิกานต์ สีภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๘๗

นางสาวนำค้าง ศิริผล
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๘๘

นางสาวกชรัตน์ แซ่เตียว
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๘๙

นางสาวอารียา พันศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๙๐

นางสาวนิศารัตน์ ชำนิ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๙๑

นางสาวอาทิตยา บุญโก่ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๙๒

นางสาวกุลภัสสร์ เทวาประดับ
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๙๓

นางสาวกัญนรา สุขจิตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๙๔

นางสาวนุชิกร ก้อนวิมล
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๙๕

นางสาวพรสวรรค์ ด้วงสังข์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๙๖

นางสาวรัตนศิริ กิมกัว
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๙๗

นางสาววีนัส ดีอ๊อด

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๙๘

นางสาวพลอย คำประสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๗๙๙

นางสาวอทิตยา แซ่ตัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๐๐
นายปฏิภาณ สาธุสิทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๐๑
นางสาวณิรัญญา คูหาวัลย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๐๒

นางสาวชุลีพร คุณพรรษา
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๐๓

นางสาวชญาดา นนท์นาภา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๐๔

นางสาวทัชชา หล่าลาภ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๐๕
นางสาวดวงกมล ขเม้นดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๐๖

นางสาวกฤติยา เครือนาชิด
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๐๗

นางสาวเกษราพร ผลเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๐๘

นางสาวจิณห์นิภา ใบใหญ่
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๒ / ๕๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๐๙ นางสาวพรรณภัทร คดีธรรม ๑๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๑๐ นางสาวกฤษนี ตรีสงฆ์ ๒๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๑๑ นางสาวอัจฉรา เหลืองอ่อน ๐๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๖๕๙/๑๘๑๒ นางสาวอภิญญา แก้วเนตร ๐๕/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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