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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๕,๘๖๘ คน ขาดสอบ ๑,๑๒๘ คน คงสอบ ๔,๗๔๐ คน สอบได้ ๒,๙๙๙ คน สอบตก ๑,๗๔๑ คน (๖๓.๒๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๐๑
นางสาวภัทชา บุรภัทรวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๐๒
นางสาวนวลนุชา งามชนะอนุรักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๐๓
นางสาวสาวิตรี คิดสม

๑๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๐๔
นางสาวสุพัตรา กาญจนเกตุ

๒๒/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๐๕
นายสุทัศน์ ชนะสุนทร

๑๐/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๐๖
นายศักดินา บุญเปยม

๑๑/๑๒/๒๕๐๒

มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๐๗
นายเล็ก ลีภัยพาล

้

๐/๐/๒๔๘๒ มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๐๘
นางสาวมีนา วิวัฒน์ศิริกุล

๑๐/๓/๒๔๙๖
มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๐๙
นางสาวกนกลักษณ์ พรนำทิพย์โสภา ๒๕/๒/๒๕๐๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๑๐
นายเฉลิมเกียรติ งามตระกูลชล

๑๐/๙/๒๕๒๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายถิรวัฒน์ สว่างเชย ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายสิรวิชญ์ เขศิริ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายธนกฤต สังสวัสดิ

์

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายสมภพ กาญจนวิจิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกฤษณา ศรีม่วง

๑๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงวริญญา มาลัย

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงฉันท์ชนก ดาบเพชร

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงณิชกมล ทิพเนตร

๑๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงมนชนก ไมตรีจิตต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงสาวินี หงษ์อวน

๒๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงคลีนภัด บุดดา

๒๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงเมธาวี นนทพรม

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงสุพรรณษา นิมทอง

่

๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายวรเมธ คุณะไชยโชติ

๑๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายเจษฎากร เกือศักดิทินกร

้ ์

๒๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายนคร โตวา

๑๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงอารดา แก้วเกตุ ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๒๘ เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์
เอียมทับน้อย

่

๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงวัลญา โง้วซุ่นเฮง ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงนฤชล นิลสุวรรณ ๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงอารยา อ่อนละมุล

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงอังศุภรณ์ เกตุเข็มกลัดทอง ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงจิดาภา ขอมีกลาง ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงชนม์นิภา นาคประถม

๒๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงภิญญดา สุทธิธราสุข ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๓๖
นางสาวสโรชา สวัสดิชลวาสิน

์

๑๓/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๓๗
นายจิรภัทร ทองเหลือ

๒๑/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๓๘
นางสาวศิริพร พูลมนัส

๒๘/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๓๙
นางสาวศิริรัตน์ ทรงทรัพย์วัฒนา ๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๔๐
นางสาวนิภาพร คำบุญ

๒๕/๖/๒๕๔๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๔๑
นางสาวธัญวณัฏฐ์ เจริญศิริตะกูล

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๔๒
นางสาวธัญพร รอดสุพรรณ ๔/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๔๓
นางสาวอังคณา เสร็บเขียน

๑๗/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๔๔
นางสาวสิริวิมล จันทคราม

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๔๕
นางสาวจารุณี น้อยสะอาด ๖/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๔๖
นางสาวภัทนันท์ เหลืองวิบูลย์พร ๒/๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๔๗
นางสาวพลอยชมพู กาญจนกันติ

๒๓/๘/๒๕๔๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายธนพล คำหอมหวาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายธนโชติ ฤทธิอ่องรัก

์

๔/๑๐/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายชุมพล แปนถึง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงมณฑิรา วัฒนราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงศรัญญา กำจัดภัย

๒๙/๗/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงกรกนก สิริรัตน์เจริญพร

๒๑/๑/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๕๔
นางสาวอารียา เปลียนโมฬ

่

๓๑/๓/๒๕๔๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๕๕
นางสาวกิตติมา เจริญชล

๐๖/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
วัดกลาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๕๖
นางสาวเจนจิรา ไชยถา

๑๕/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
วัดกลาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๕๗
นางสาวภัทราภรณ์ พลสามารถ

๒๗/๐๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

วัดกลาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๕๘
นางสาวสลิลทิพย์ บุญเลิศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

วัดกลาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๕๙
นางสาวอัญชลี อินชู

๐๗/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๖๐
นางสาวอัมพร ทัศนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

วัดกลาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๖๑
นางสาวอาทิตยา เย็นเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

วัดกลาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๖๒
นางสาวกันตา ไกรภักดี

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๖๓
นางสาวจิราพัชร ถนอมบุญ

๑๖/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงกนกพร แก่นเดียว

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๖๕
นางสาวจุฑาทิพย์ ทองอินทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร สุนทรา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายณัฐพล จัทนโชติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายทรงศักดิ

์

จันพิมาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายธงชัย จันทรสิงห์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายนนท์รวิศ เริงใจ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงพรทิพา กุลคำตา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงพรนภา จิตลักษณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายภัทรพล จันทรสอน

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บัวภาคี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายวัชรพล มาติยา

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงวันเพ็ญ ทิมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายวุฒิชัย วรรณโชติ ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๗๘
นายสุพจน์ พุ่มนาค

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงสุภัสรา จันทเขต

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายธนกฤต อสัมภิณวงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายธนากร เปยขาว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทคัด

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงประภัสสร บันทอน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายพงศ์พจน์ บำเพ็ญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงพรรณธิตรา ชินรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายภูวนาถ ทัศนีย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงลลิตวดี คงสิบ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงวรรณภา เพ็ชรแจ่ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงวรรณวิภา อบอุ่น

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงศรันย์พร สิงห์เถือน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงสุวรรณา เลยภัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายเชตวัน ดีประวี

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงณัฐฐาวดี เอมสันต์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิวัง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงดวงหทัย ยะรังไพ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงบัณฑิตา คุ้มกลาง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายปนมนัส พุทธนนท์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงพจนาภรณ์ ชบ ารัมย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ รุ่งโรจน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงรัตตมาดา พวงทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๐๑
นางสาวสุทธิรักษ์ พงษ์วัน

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงกัลยา อ่อนสี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

วัดต้นสน  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๐๓ เด็กหญิงบุษบามินตรา
สถิตชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

วัดต้นสน  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๐๔
นางสาวพรชนก พงษ์พัฒน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

วัดต้นสน  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายภูวนาท ยีวันฉาย

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

วัดต้นสน  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงสมัชญา พญารัมย์

๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
วัดต้นสน  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๐๗
นายเสกสรร เกตุนอก

๒๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

วัดต้นสน  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงฑิตยา มณีศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

วัดนอก  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงณิศาชล คงเจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

วัดนอก  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงนิภาพร ใจงาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

วัดนอก  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงลีลาวดี ทองเพ็ง
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

วัดนอก  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงสุชาดา สุวรรณชาติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

วัดนอก  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๑๓
นางฐิติรัตน์ แนวพญา

๑๖/๑๑/๒๕๐๓
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๑๔

นางเปญจวรรณ โค้งนอก
๑๓/๐๘/๒๔๙๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๑๕

ร้อยตรีวีระ อุรารืน

่

๑๔/๐๕/๒๔๙๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๑๖

นางสาวกฤษณา ตันเจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๑๗
นายทัศไนย ผมน้อย

๐๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๑๘

นางสาวศศินา บุญทูล
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๑๙

นางสาวธนาพร

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๐๒/๐๓/๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

วัดศรีพโลทัย  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๒๐ เด็กหญิงชลรมลวรรณ
ชลวีระวงศ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายชานันท์ บุญเสริม

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายฐานิศร สุกใส
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายณัฐกฤษ ศิริวาจา
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงทิพย์พนันต์ อมรปยสิริกุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายธนกฤต หวังพรประเสริฐ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงธัญมน โล่ชัยยะกูล
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงธัญวัลย์
จันทจำรัสปญญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายธีรวุฒ ไพรวัฒนานุพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงนภสร ช่วยชู

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงปฐมพร ไหลงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงปาณิสรา ทำกิจนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงปยะภา เหล่าจันทร์ขาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายพงศธร อุมชัยชนะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงมลฐิชา แพนลินฟา

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงมุทิตา ชามนตรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายไวกูณฐ์ รุ่งโรจน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายศุภกร สีหะวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เผือนเพ็ชร์

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายสรวิชญ์ ขันทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงสุชาดา นามแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงสุนันตังค์ พันธ์กอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายสุภัคว์
วงศาพัฒนานันท์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายอนวัช เปยมจิตต์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงอนุศรา ช้างแย้ม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๔๕

นางสาวกมลทิพย์ เอียวโชคชัย

๊

๑๓/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๔๖
นางสาวกฤติยาภรณ์ มังมี

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๔๗

นางสาวดารินทร์ เรืองเกตุ
๐๘/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๔๘
นายธนาตย์ จันทร์เพ็ง

๓๐/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๔๙

นางสาวนุจรีย์ ยำพราย
๒๒/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๕๐
นางสาวบูรณัท จงรักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๕๑

นางสาวพรชนก สว่างสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๕๒
นางสาวพรนัชชา สีผลสมอ

๒๙/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๕๓

นางสาวพลอยวษา สุขกระชอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๕๔

นางสาวเพ็ญศรี ธุรานุช
๐๕/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๕๕

นางสาวภัทรลาภา จันทร์ทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๕๖
นางสาวภารดี จันทร์ฉาย

๐๘/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๕๗

นางสาวมาริษา เสมศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๕๘

นางสาวมุทิตา จงประจันต์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๕๙

นางสาวยุพเรศ เลาเลิศ
๑๒/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๖๐
นางสาวรฎาศิริ พันธุ์แจ่ม

๑๕/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๖๑

นางสาวรวีวรรณ อนันต์
๒๓/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๖๒

นางสาวรัตนาพร มอไธสง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๖๓

นางสาวรุ่งนภา สว่างแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๖๔
นางสาววิกานดา สินสาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๖๕

นางสาวศรัญญา ศิริผล
๐๓/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๖๖

นางสาวสร้อยมุก เพ็ชรสหาย
๒๕/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๖๗
นางสาวสุวพัชร เทวารุท

๒๓/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๖๘

นายอนุชิต ภู่นา
๑๔/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๖๙

นางสาวอนุธิดา คงโต
๑๑/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๗๐
นางสาวอรพิน ธุระมาร

๑๖/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๗๑
นางสาวอวยพร คงเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๗๒

นางสาวอัญชลีพร แซ่ฉัว

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๗๓

นางสาวอินทิรา ว่องไว
๐๖/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงปภาดา ดาทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายปรเรศ ปยะกิจปรีชา

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายวีรภัทร วงษ์พวง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงสุภัสสร ทวีผล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงอติกันต์ มีทองคำ
๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๗๙
นางสาวกนนกวรรณ ยิมละมัย

้

๑๕/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๘๐
นางสาวกมลวรรณ เนาว์ลืม

๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๘๑

นางสาวกรรณิการ์ ชูนวล
๒๘/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๘๒

นางสาวกิตติมาพร บุตรโพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๘๓
นางสาวกิติมา สุขสำราญ

๑๗/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๘๔

นางสาวกุลธิดา ตังกินันท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๘๕

นางสาวขวัญ อิมอารมย์

่

๑/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๘๖

นางสาวจามจุรี สุมาลย์
๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๘๗
นางสาวชนิดา เปรมสุวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๘๘

นางสาวชลธิชา ดาศรี
๒๘/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๘๙

นางสาวโชติกา ประยูรญาติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๙๐
นางสาวญาณินี มีรัตน์ ๔/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๙๑
นางสาวณภัทร ศรีแสงจันทร์

๒๑/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๙๒

นางสาวณหทัย ธรรมกิตติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๙๓

นายธีรพัฒน์ ตัญกาญจน์
๑๔/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๙๔
นางสาวนนธิญารัตน์ สมาแอ ๒/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๙๕
นางสาวนภัสสิกานต์ สมส่วย

๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๙๖

นางสาวนราภรณ์ เจริญ ๑/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๙๗

นางสาวนรีกานต์ หนุนวงศ์
๒๖/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๙๘

นางสาวบัวชมพู ยิวคิม
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๑๙๙
นางสาวปทมาภรณ์ ถึกสถิตย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖ / ๘๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๐๐
นางสาวปาฏลี พ่วงยิง

่

๒๓/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๐๑
นายปยะวัฒน์ อนุกูล

๑๔/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๐๒
นายเปรมศักดิ

์

ชลอยบุญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๐๓
นายพงศ์ภัค พรมฉลวย

๘/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๐๔
นางสาวพรรณภา อินทนิน

๓๐/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๐๕
นางสาวพรฤทัย ฤกษ์งาม

๑๐/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๐๖
นายพัชรพล ศิริมณีโชติ

๓๐/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๐๗
นางสาวพัชริดา พรล่อน

๒๐/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๐๘
นางสาวพันธกานต์ ชุมไชย

๒๘/๖/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๐๙
นางสาวพิชญ์สินี เมืองตุ้ม

๒๘/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๑๐
นางสาวพิณฤดี กฤตธนเวท

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๑๑
นางสาวพิมพ์ประภา ไพรนรนายก

๑๒/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๑๒

นางสาวภูวนันท์ โรจนศิริโสภา
๒๓/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๑๓

นางสาวมานิกา เผือนเอียม

่ ่

๑/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๑๔
นางสาวเมธาวี ทองคำ

๑๘/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๑๕

นายยศพล มาลา ๓/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๑๖

นางสาววราวรรณ เชตฐราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๑๗

นายวัชรพล ภักดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๑๘
นายวัชรากร เพ็ชร์รืน

่

๒๕/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๑๙

นางสาววิรัญตรี รามนัฏ
๒๘/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๒๐
นางสาววิศัลยา เชียงกาขันธ์

๑๓/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๒๑

นายศกานต์ ชมเชย ๔/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๒๒
นางสาวศศิธร บุญมา ๒/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๒๓

นายสราวุธ นามสุขี
๑๒/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๒๔

นายสหัสวรรษ บัวใจ
๑๙/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๒๕

นายสหัสวรรษ พิกุลทอง ๖/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๒๖
นางสาวสุดารัตน์ เมืองทะ

๔/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๒๗

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์หนุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๒๘

นางสาวสุทธิดา สร้อยกลิน

่

๖/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๒๙

นางสาวสุธาศิณี นิมน้อย

่

๑๕/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๓๐
นางสาวสุพรรษา ผ่องพักตร์

๒๗/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๓๑

นางสาวสุพรรษา เครือพิมาย ๒/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๓๒

นางสาวสุพัภศจี เผือกผ่อง ๘/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๓๓

นางสาวสุภนิดา เศรษฐจำนง
๒๕/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๓๔
นางสาวสุภัสสรา ดีบุกคำ

๒๕/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๓๕

นางสาวโสรยา เดือนแจ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๓๖

นายอธิราช เทพกร
๑๗/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๓๗
นายอนันต์ บุญชู

๑๖/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๓๘

นายอภิชัย เปลไสล ๒/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๓๙

นายอภินันท์ ชำนาญสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๔๐
นางสาวอรทัย จงหาญ

๒๕/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๔๑
นางสาวอรอุมา เชตฐราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๔๒

นางสาวอริสา อุ่นใจ
๒๘/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๔๓

นายอัครพนธ์ ปณพรมราช
๒๕/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๔๔

นางสาวอารียา นิยะสม
๑๑/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๔๕
นางสาวอารียาพา ขวานอก

๑๖/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๔๖

นางสาวอินทิรา ศักดิเจริญ

์

๔/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๔๗

นายการุณ ทองประดับ
๒๖/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๔๘

นางสาวกำไร บริบูรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๔๙
นางสาวจารุณี ศรีเมือง

๒๐/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๕๐
นางธัญชนก ทองระอา

๐๗/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๕๑

นายธีรเชษฐ์ นาคู่
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๕๒

นางนฤมล นิลสีอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๕๓
นางนุชรักษ์ หมอยาดี

๑๖/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๕๔

นางพรทิพย์ ทรัพย์ธนา

๒๒/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๕๕

นางสาวพรพรรณ จิตต์สม
๑๙/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๕๖

นางเพ็ญศรี ศิริเลิศ
๐๕/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๕๗
นางสาวสิริพร รอดรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๕๘

นางสาวอนงนาฏ รอดรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๕๙

นางสาวอมรรัตน์ บริบูรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๖๐
นางสาวอรพิมพ์ ชมชิต

๑๙/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๖๑
นางอิสรีย์ ทองระอา

๒๑/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายกตัญู ขุนวิเศษ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงศิริพร สุกใส
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงกชามาส ปะภูสะโร
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงกันยารัตน์ ชัยชนะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงกุลนัดดา เพ็งอนงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงชนกานต์ ต่ายพูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงณัญฐิยากรณ์

เหนือเกตุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายทิเบศร์ อายุโย

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายธนกฤต เอียมพงษ์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายธนพล นวลจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงธันยามัย วิชชาเจริญสุข

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงปภาวดี สงวนชือ

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๗๔

นายพรพล ก้องสนัน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงพัชรีญา สงคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงวรรณิษา สวนทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงวรวรรณ วรศักดิเสนีย์

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ รวยรืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงวาสนา ศรีโชค
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงวิสสุดา ปนขาว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงสกุลณา อยู่คง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายสมพล ดอกบัวกลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กชายสราวุธ สุทธโส
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงอันธิกา แสนสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๘๕

นายกรณรงค์ คงนมนาน
๐๖/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๘๖

นายกรวิชญ์ สุวรรณพานิช
๑๖/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๘๗

นายกฤษฎา แสงประทีป
๑๗/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๘๘
นายกฤษฎา ภาชนะ

๐๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๘๙

นายการันต์ เทศทัน
๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๙๐
นายกิตติทัต เนินโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๙๑

นายกุลกร สุกใส
๑๙/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๙๒
นายเกรียงไกร มรกต

๐๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๙๓

นายเกรียงไกร ซำเจริญ
๒๓/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๙๔

นายโกศล นกงาม
๑๖/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๙๕

นายขวัญชัย เมนเด็น
๒๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๙๖
นายเขมฐิติ ชูชมกลิน

่

๑๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๙๗

นายคงเดช อินทร์ขำ
๑๐/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๙๘

นายครรชิต เจริญศักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๒๙๙

นายคันที พ่อเสือ
๐๔/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๐๐
นายจนูญ ครูศากยวงค์

๐๕/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๐๑
นายจรัญ บุญส่ง

๐๖/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๐๒
นายจรัล เจริญศิลป

๒๘/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๐๓
นายจิตติศักดิ

์

จองวิจิตรกุล
๐๙/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๐๔
นายจิรวัฒน์ จันทะเกิด

๐๒/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๐๕
นายจิรวัฒน์ ฐิตะวัณโณ

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๐๖
นายจิระภาคย์ วงศ์วัชรวรโชติ

๑๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๐๗
นายจิระวัฒน์ สายสวาท

๑๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๐๘
นายฉัตรกวี มณีโชติ

๑๙/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๐๙
นายเฉลิมศักดิ

์

ท้าววิเศษ
๒๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๑๐
นายชัยวัฒน์ โกสาวรรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๑๑
นายชานนท์ ฟอนฟุง

๒๐/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๑๒

นายชำนาญ นาที
๑๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๑๓

นายณรงค์ฤทธิ

์

ประเสริฐวงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๑๔

นายณัชพล โอวาท
๐๕/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๑๕
นายณัฐวัฒน์ ยินดีรูป

๐๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๑๖

นายณัฐวัตร ศรีสุก
๑๓/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๑๗

นายดำรงค์ สนสายสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๑๘

นายเติมศักดิ

์

ประจักษ์ทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๑๙
นายเถลิงศักดิ

์

ปองกัน
๑๔/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๒๐
นายทนงศักดิ

์

ศรีแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๒๑

นายทวี ไชยภูมิ
๑๕/๐๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๒๒

นายทวีป อุตสาหะ
๐๗/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๒๓
นายทวีวุฒิ ทิศรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๒๔

นายเทพพิทักษ์ สุริฉาย
๑๐/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๒๕

นายธงชัย สุขเกษม
๑๘/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๒๖

นายธวัชชัย การผ่อง
๑๕/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๒๗
นายธวัชชัย บุญส่ง

๑๐/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๒๘

นายธีรพงษ์ พลเภา
๑๘/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๒๙

นายธีรพงษ์ จันเพชร

่

๒๔/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๓๐
นายธีรยุทธ์ หมาดเส็น

๒๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๓๑
นายธีระพงศ์ ศรีงาม

๑๕/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๓๒

นายธีระยุทธ กฤษนาม
๐๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๓๓

นายนพดล หงอเทียด
๒๔/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๓๔

นายนิคม ผ่านพลู
๒๐/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๓๕
นายนิพนธ์ จูขวา

๐๗/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๓๖

นายนิรุต มังคัง

่ ่

๑๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๓๗

นายบรรจง ท้าวนู
๑๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๓๘

นายบรรเจิด เจนการวณิช
๐๕/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๓๙
นายประกิต อนันตกูล

๐๔/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๔๐
นายประจักษ์ ดวงแสง

๐๑/๐๔/๒๔๙๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๔๑

นายประดิษฐ์ นกงาม
๐๔/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๔๒
นายประวิทย์ เชือมขุนทด

่

๑๒/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๔๓

นายประสิทธิ

์

หมายเกิด
๒๐/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๔๔

นายประเสริฐ จิตต์สมชีพ
๓๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๔๕

นายประหยัด เกตกรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๔๖
นายปราโมทย์ กิมกัว

๒๒/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๔๗

นายปราโมทย์ บัวสาย
๐๘/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๔๘

นายปรีชา ศรีสังวาลย์
๑๑/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๔๙

นายปรีชา โคตะบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๐๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๕๐
นายพงศ์จักร บุณยุปกรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๕๑

นายพงศ์ธร เหลืองอ่อน
๒๐/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๕๒

นายพงษ์พันธ์ อำแห
๒๐/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๕๓

นายพงษ์ศิริ เกิดพร้อม
๐๙/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๕๔
นายพนม นันทกมลวารี

๑๖/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๕๕

นายพนมกร โชลใหม่เอียม

่

๒๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๕๖

นายพรชัย วัฒนะชัยพรฤดี
๐๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๕๗

นายพรพจน์ พิพิธพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๕๘
นายพัฒนชาติ วันทอง

๐๘/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๕๙

นายพิทักพงศ์ มันเจริญ

่

๐๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๖๐
นายพิษณุ ประสพจิตร

๐๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๖๑

นายไพรบูลย์ กุลรอด
๒๓/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๖๒
นายไพศาล พิทักษ์รัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๖๓

นายภาคภูมิ บรมัตถ์
๑๘/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๖๔

นายภาณุพงศ์ ขยันยิง

่

๐๙/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๖๕

นายภาณุพงษ์ แสงอรุณ
๐๕/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๖๖
นายมาโนช ศรีทัง

่

๑๙/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๖๗

นายรัตน์เขต รังสิโยภาสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๑๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๖๘

นายรุ่งศักดิ

์

ทรัพย์สมบูรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๖๙

นายวทัญู เผือกนาโพธ์
๐๒/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๗๐
นายวรเชษฐ สุขศรี

๒๔/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๗๑

นายวรพงศ์ รัชตะอดุลศิลป

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๗๒

นายวรรณพงษ์ ธรรมชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๗๓

นายวสันต์ ไกรราช
๑๔/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๗๔
นายวัชระ ศิริวรรณดี

๒๐/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๗๕

นายวัชระ เจริญจิต
๐๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๗๖

นายวันชัย พุ่มรักซ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๗๗
นายวันชัย วงษ์วิเชียร

๒๑/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๗๘

นายวิชาญ พนาวนาสวรรค์
๑๗/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๗๙

นายวิเชียร เรืองศรี
๑๖/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๘๐
นายวิเชียร มโนรมณ์

๒๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๘๑
นายวิทยา แม่นปน

๒๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๘๒

นายวินัย วรรณศิริลักษณ์
๑๘/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๘๓

นายวินัย แก้วเอก
๐๓/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๘๔

นายวิรุพฬห์ โอเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๘๕
นายวิลาส มธุรส

๒๖/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๘๖

นายวิสูตร นิมเจริญ

่

๐๗/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๘๗

นายวีรภัทร ตือสุวรรณ์

้

๐๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๘๘

นายวีระพัฒน์ ลือวราพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๘๙
นายวีระวัฒน์ แก้วกลัด

๑๙/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๙๐
นายวุฒินันท์ แซ่เต้

๒๒/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๙๑

นายไวริน บุญโฮม
๑๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๙๒

นายศักดิชัย

์

จันทร์โชติ
๑๐/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๙๓
นายศักดินรินทร์

์

ณีวงษ์สุวรรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๙๔

นายศิริรัก เนือนา

้

๒๕/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๙๕

นายศุภกร รุ่งบวรฤทัย
๒๙/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๙๖

นายศุภฤกษ์ เหมาะหมาย
๐๖/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๙๗
นายศุภวัฒน์ รัตนาคม

๐๕/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๙๘

นายสถาปนา ธาราศักดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๓๙๙

นายสนธิร์ เชิดฉาย
๐๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๐๐
นายสมเกียรติ สุดวิลัย

๒๕/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๐๑
นายสมใจ สีหาพรม

๑๗/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๐๒
นายสมบัติ ตันไซกลึง

๑๗/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๐๓
นายสมยง จิตสำราญ

๐๒/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๐๔
นายสมลักษณ์ แสงกลิน

่

๑๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๐๕
นายสังวาลย์ คล้ายแจ้ง

๑๙/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๐๖
นายสัมพันธ์ วิลัยศักดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๐๗
นายสาธิต จอมผา

๑๒/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๐๘
นายสายันต์ อนุเวช

๑๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๐๙
นายสิทธิชัย หวานเสนาะ

๒๐/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๑๐
นายสิทธิชัย นาคดี

๐๕/๐๔/๒๕๐๗
เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๑๑

นายสุชาติ รืนเริง

่

๑๔/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๑๒
นายสุทธินนท์ ขุนทิพย์

๑๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๑๓

นายสุทธิพันธ์ จันทนา

๑๙/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๑๔

นายสุทัศ ลงดี
๑๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๑๕

นายสุนาท ประทีปทวง
๑๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๑๖
นายสุภชัย โพธิทอง

์

๑๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๑๗

นายสุภัทร พวงมาลัย
๐๙/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๑๘

นายสุภากร ประชาราช
๑๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๑๙

นายสุมิตร แซ่เอียว

้

๐๖/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๒๐
นายสุรชัย สังข์เสียงสูง

๒๐/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๒๑

นายสุรเชษฐ์ ศรีวิลัย
๐๙/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๒๒

นายเสกสรรค์ เกตุสาลี
๐๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๒๓

นายหาญณรงค์ มาลากุลัง
๒๔/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๒๔
นายอธิคม กมลฤทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๒๕

นายอนิรุตย์ อ้นจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๒๖

นายอนุชา พัฒนงาม
๒๒/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๒๗

นายอนุภาพ บัวแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๒๘
นายอนุวัฒน์ ศรีเจริญ

๐๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๒๙

นายอภิรัฐ มูลหา
๐๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๓๐
นายอัศวเรศ สอนพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๓๑

นายอัษฎาง คล่องแคล่ว
๒๗/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๓๒
นายอาคม เนียมราช

๑๙/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๓๓

นายอำพร จันทนา
๑๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๓๔

นายเอก อินทศร
๑๙/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๓๕

นายเอกชัย พ่วงภู่
๒๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๓๖
นายเอกชัย อินทร์พิทักษ์

๒๒/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๓๗

นายเอกชัย เทียนรุ่งศรี
๐๘/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๓๘

นายเอกราช ขุนอินทอง
๐๔/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๓๙

นายเอกลักษณ์ แก้วขาว
๐๔/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๔๐
นางลลิตภัทร์ ศรีศิริวารุวัตร

๑๖/๑๑/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๔๑

นางสาวกนกวรรณ จันทร์ประสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๔๒

นางสาวกฤษณา ศรีสงคราม
๑๗/๐๘/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๔๓

นางสาวกัญญ์สินี กำลัง
๑๕/๐๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๔๔
นางสาวกานดา สระทองพลอย

๒๓/๐๓/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๔๕

นางสาวกิติยา โฆษิตวัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๔๖

นางสาวเกษมณี อินทร์เมือง
๐๖/๐๙/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๔๗
นางสาวขนิษฐา เนินบก

๒๙/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๔๘

นางสาวคชา แขกเมือง
๐๓/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๔๙

นางสาวจันทนิภา จุลเสวก
๐๔/๑๒/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๕๐
นางจันทร วรรณมะลา

๑๖/๑๒/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๕๑
นางสาวจามจุรี คงสวัสดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๕๒

นางจำเนียร สุขหอม
๑๕/๐๕/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๕๓

นางสาวจินตนา สินทรัพย์สกุล
๑๐/๐๘/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๕๔

นางสาวจิราภรณ์ เจริญศรี

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๕๕
นางสาวจุฑาทิพย์ สังข์เผือก

๐๖/๐๗/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๕๖

นางจุ๋มจิม

๋

แก้วรากมุข
๑๕/๑๒/๒๕๐๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๕๗

นางสาวชไมพร นะภูตา
๑๓/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๕๘

นางสาวชะลอ แสงเลิศลำ
๐๕/๐๒/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๕๙
นางสาวชัญญาพัทธ์ แสนหาญ

๒๑/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๖๐
นางสาวชืนชนก

่

โกมล
๐๘/๑๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๖๑

นางสาวชุติมา วงษ์สุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๖๒

นางสาวชุลีกร สายทอง
๒๗/๐๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๖๓
นางสาวฐานิศา ชูกลิน

่

๑๘/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๖๔

นางสาวฐิติวรรณ ธรรมชิโร
๐๖/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๖๕

นางณัฐภาวี สหัสสานนท์
๑๗/๐๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๖๖

นางสาวณัฐวดี สิงห์โอ
๐๔/๐๔/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๖๗
นางสาวดรุณี หลวงเทศ

๐๘/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๖๘

นางสาวดารณี จามวาสี
๐๘/๑๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๖๙

นางทองห้า ทองวิจิตร
๐๕/๐๕/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๗๐
นางทิพย์วรรณ บุตสี

๐๙/๐๖/๒๕๐๘
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๗๑
นางสาวทิพรัตน์ ชินสุวรรณกิจ

๒๐/๐๘/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๗๒

นางสาวธรณินทร์ สนธิ
๐๑/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๗๓

นางสาวธัชศุลี ปานเพชรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๗๔

นางสาวธัญญรัตน์ อ่อนโพธิอารีย์
๑๙/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๗๕
นางสาวนงนุช พันพานิช

๒๘/๐๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๗๖

นางสาวนันทิพร แสนโชติ
๒๘/๐๔/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๗๗

นางสาวนำฝน บุญนิม

่

๑๗/๐๖/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๗๘

นางสาวนำอ้อย เดิมทำรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๗๙
นางสาวนิตยา ประเสริฐ

๑๐/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๘๐
นางสาวนิภาวดี แซ่ลี

้

๒๙/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๘๑

นางสาวนิสาชล แท่นแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๘๒
นางสาวนุจรี เนียรศิริ

๒๓/๐๙/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๘๓

นางสาวเนตรยา อนันต์
๑๖/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๘๔
นางสาวเบญจวรรณ ภาชนะสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๘๕

นางสาวเบ็ญจา มณี
๒๙/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๘๖
นางสาวประคองศรี แจ่มสุวรรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๘๗

นางสาวปรารถนา บุญประเทือง
๑๕/๐๕/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๘๘

นางสาวปริศนา จำสอน
๐๙/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๘๙

นางสาวปวีณา จันทา
๑๗/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๙๐
นางสาวปวีณา เอือปอม

้

๓๑/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๙๑

นางสาวปวีณา รักดี
๐๖/๐๗/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๙๒

นางสาวปวีร์ทิชา นาดี
๒๔/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๙๓

นางสาวปทมา ตรียานนท์
๓๐/๐๔/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๙๔
นางสาวพรพรรณ บุญน้อย

๒๘/๐๙/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๙๕

นางสาวพรพิมล เมชบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๙๖

นางพริมา ใจตึก
๐๑/๐๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๙๗

นางสาวพะยอม เนตรคำดี

๒๖/๑๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๙๘
นางสาวพิรดา พัวเจริญ

๒๗/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๔๙๙

นางสาวเพ็ญศรี จรรยา
๓๑/๐๕/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๐๐
นางสาวเพลินภัก แพงไพรี

๑๐/๐๓/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๐๑
นางสาวภัคจิรา ปจจะวงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๐๒
นางภัสราภรณ์ บัวบก

๐๕/๐๘/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๐๓
นางสาวภาวนา เจริญพันจง

๐๘/๑๐/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๐๔
นางมะลินา ปากดีสี

๒๕/๐๗/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๐๕
นางสาวมานิดา ชุมทางธรรม

๒๘/๐๗/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๐๖
นางสาวยุพา ศรีรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๐๗
นางสาวยุพา ชูสกุล

๐๘/๐๕/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๐๘
นางสาวเยาวลักษณ์ บุญเกิด

๐๓/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๐๙
นางรัตนา ศรีวิโรจน์

๐๑/๐๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๑๐
นางสาวรัตนาพร แซ่เต๋ง

๓๐/๐๙/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๑๑

นางสาวรำพึง บุญธรรม
๐๗/๑๐/๒๔๙๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๑๒

นางสาวรุ่งทิพย์ ชูกลิน

่

๓๐/๐๘/๒๕๒๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๑๓

นางสาวรุ่งทิพย์ ขอนทอง
๑๖/๐๙/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๑๔
นางสาวลลิตา พินิจการ

๐๔/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๑๕

นางสาวละมัย สรรพนุเคราะห์
๒๙/๐๖/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๑๖

นางสาวละออง สาปอง
๐๑/๐๖/๒๔๙๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๑๗
นางสาวลำไพ ชนะนิล

๒๕/๐๗/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๑๘

นางสาวเลิศอนงค์ จำเมือง
๑๐/๐๓/๒๕๐๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๑๙

นางสาววณิชชา พุทธา
๑๓/๑๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๒๐
นางวนิดา เลาเงิน

๒๒/๐๗/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๒๑
นางสาววรรณนภา เครือบุตร

๑๒/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๒๒

นางสาววรรณา จำปาศรี
๐๕/๐๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๒๓

นางสาววรวรรณ นารีจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๒๔

นางวราภรณ์ ช่อลำใย
๓๑/๑๐/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๒๕
นางสาววราภรณ์ นวลปลอด

๐๕/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๒๖

นางสาววราภรณ์ จันทุดม
๒๔/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๒๗

นางสาววัชรินทร์ แซ่เตียว
๑๐/๐๕/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๒๘

นางวันเพ็ญ ขำดี
๒๒/๐๑/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๒๙
นางสาววารุณีย์ แซ่เตียว

๒๐/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๓๐
นางสาววาสนา รัตนพรประเสริฐ

๐๙/๑๑/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๓๑

นางสาววาสนา มีชัย
๐๑/๐๔/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๓๒

นางสาววาสนา ทองระอา
๒๓/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๓๓
นางสาววาสนา เกษมสุข

๐๙/๐๙/๒๕๐๒
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๓๔

นางสาววาสนา แก้วกอง
๑๐/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๓๕

นางสาววิกานดา เชือมัง

้ ่

๑๘/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๓๖

นางสาววิกูล สุนทรพินิจ
๐๙/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๓๗
นางสาววิชชุดา เทศน์ดี

๐๕/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๓๘

นางสาววิภา รัตนะ
๒๒/๐๘/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๓๙

นางสาววิภาวดี ราษัย
๑๔/๐๘/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๔๐
นางสาววิมล ทองสัมฤทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๔๑
นางสาววิมลวรรณ ทองแพง

๑๓/๑๑/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๔๒

นางวีนา สาครสุคนธ์

๒๖/๑๒/๒๔๙๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๔๓

นางสาวศศิธร สุดดี
๑๓/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๔๔

นางสาวศศิธร แก้วกาไลย

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๔๕
นางสาวศิรินพร ตากล้า

๑๓/๐๖/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๔๖

นางสาวศิรินภา จันทนา
๐๗/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๔๗

นางสาวศิริพรรณ แก้วมาลา

๑๕/๑๒/๒๔๙๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๔๘

นางสาวสมจิตร ทองขาว
๑๐/๑๐/๒๔๙๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๔๙
นางสาวสมพร จันทร์ประเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๕๐
นางสาวสมพิส ตรีชัย

๐๖/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๕๑

นางสาวสมรัก สุมี
๑๘/๐๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๕๒
นางสาวสมหวัง รัตนประเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๕๓

นางสาวสาธิญา รัฐกิจ
๑๔/๐๓/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๕๔

นางสาวสายฝน นาคำมูล
๐๗/๐๗/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๕๕

นางสาวสาวิตรี ไชโย
๐๔/๐๔/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๕๖
นางสำรวย สิทธิประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๔๙๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๕๗

นางสาวสุทธิษา มิงขวัญ

่

๐๒/๐๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๕๘

นางสาวสุนิสา โพธิสุข

์

๑๓/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๕๙

นางสาวสุนีย์ สุวรรณวิหค
๐๗/๐๗/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๖๐
นางสาวสุภัทรา ไซวตัว

้

๐๖/๐๔/๒๕๐๑
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๖๑

นางสาวสุภาวดี โยธี
๐๔/๑๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๖๒

นางสาวสุรัตน์ แทนศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๖๓

นางสาวสุรีย์ เวชสุทัด
๑๙/๐๔/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๖๔
นางสาวเสาวลักษณ์ ฮัมมูซอ

๐๘/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๖๕

นางสาวหนึงฤทัย

่

บัวปลี
๐๖/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๖๖

นางอนุรัตน์ ไม้เม้า
๒๓/๑๒/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๖๗

นางสาวอภิชญา หัสนัน
๑๐/๑๐/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๖๘
นางสาวอภิญญา ชินแสง

๑๔/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๖๙

นางสาวอภิษฐา พงษ์พจน์พิพัฒน์
๑๖/๑๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๗๐
นางสาวอรชุมา ขุนวิชัย

๒๘/๐๙/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๗๑

นางสาวอรอนงค์ บัวรมณ์
๒๗/๐๕/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๗๒
นางสาวอรอุมา ฝายซ้ายคราม

๐๘/๐๓/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๗๓

นางสาวอลิศรา สวนศรี

๒๓/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๗๔

นางสาวอวยพร ลาโคตร
๐๑/๑๒/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๗๕

นางสาวอะมิตา อยู่รักษา
๐๘/๑๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๗๖
นางสาวอังคณา จันทร์กลาง

๐๑/๑๐/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๗๗

นางสาวอิงอร สุขวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๗๘

นางสาวอุมาพร พิมพ์เงิน
๐๕/๐๘/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๗๙

นางสาวเอมอร รักโคตร
๑๑/๐๕/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๘๐
นางเอือน

้

คงเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงวรรศมน อินตรา
๒๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงชนิสรา ไชยปญญา
๑๖/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายยุทธนา สุขโฮก
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายภานุพงษ์ ผิวจันทร์ ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายณัฐดนัย นาคู
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายชัยทัต โพธิทอง

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายเดชนรินทร์ เนียมมะโน

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายนัทธพงค์ ถินทวี

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงฐิติมน คงสม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงดวงตา หนูงาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขโฮก

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงดลญา ใส่กระจ่าง
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงกรรณิกา เนียมมะโน
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงศุภสุดา มีสะอาด
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงชนัญชิตา มีสะอาด

๑๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายนภัส เรืองศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายมินท์ธาดา จันทร์อ่อน
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายกำธร ศรศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายพานทอง วงษ์นาค

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายภูริเดช มีศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายวัชรพงษ์ ขวัญรวี

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายวันเฉลิม ดีสนัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายสิรภพ สืบญาติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายอรรถพล ชืนชู

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายวุฒิชัย กลินสอน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายกิติภูมิ สีดำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายประกฤตณ์ สมตน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์สุนา

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายธีรพล พวงสิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายธนาดล ครอบทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เรืองศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายวรเมธ แก่นเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายปณวัฒน์ วุฒิยา
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายเมธี ศรีณรงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายอดิศร แก้วฉนวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายสมพล มาตรสงคราม
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายธีรเดข พันธุ์จี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงวันวิสา บุญช่วย
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงชุติมา สมกาย

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงณัฐญา เจาสกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงนภัสสร ไม้งาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงนิรุบล โทมนต์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไพรวัลย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงภัทรดา อินทรชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ม่วงชาติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิริยะประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงจันทนา วิมลรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงประทุมรัตน์ จูสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงภัททิรา ขวัญรวี
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงอภิชาดา พาเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงนิโรบล หงษ์ทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงอมินตร์ตรา พิทักวงษ์ศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายรัชชานนท์ ลิมเจริญ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายวัชรพงษ์ เนืองความดี

่

๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงณัฐพร นาคเทวี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงรักน์มณี อยู่ศรี
๑๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงวรรณศิริ ศรีรักษา
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงธมลวรรณ โดยอาษา ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงบุณยาพร ทันทะพันธ์
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงณัฐมน พึงเกษม

่

๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายไชยเชษฐ์ ทับเกตุ ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายเกียรติคุณ เปรมศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายธนพัฒน์ ฤทธิงาม

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงกัลยานี อินนอก
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงนุชตการณ์ กิงอาทร

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายอนุสรณ์ รัชเดช

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายพงค์ภัค จูวงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายอติวัณณ์ พรมหู
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายพสธร ศรีวิเศษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายพงศ์พิสิทธิ

์

หล้าจำศีล
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายธนโชติ แสงศักดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายกรัณฑรัตน์ รุ่งพงษ์พันธุ์กุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายชินวัฒน์ พินิจด้วง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงลลิตา ชาลีผาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงพรสุดา ชัยสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา หงษ์แก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงพรนภา สมบูรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงเอวิตา บุญโจม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงธีรดา ประสงค์มณีนิล
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงพรรษา ชาลีผาม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงอรอุมา ภูขันซ้าย

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงวิวันนา สาแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงศศิวิมล เหล่าเลิศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ สัญญารัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายโชติภัทร ตันติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายสุธีร์ เชือไหมสงฆ์

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายจักริน หล้าแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ใจมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายจิรัฐกานต์ พิศวง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายนันทพงษ์ แซ่เล้า

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ มณีนาค
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงธัชตวัน มีทรัพย์ปรุง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายอนุวัฒน์ ว่องไว

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงดวงนภา บ่างเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงวราพรรณ ลิมเจริญ

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงสุทธิดา กรีวัชรินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงสุกัญญา เขาสอยดาว

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงพรชิตา ภูแด่น
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ประทุม
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๘๐
นายชยกร สุวรรณจรัส

๐๙/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๘๑
นางสาวนันทิยา สุวรรณจรัส

๑๔/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๘๒

นายธีรวิทย์ เกษี
๐๒/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๘๓

นางสาววลัย ศรีสุข
๐๗/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๘๔

นายสหรัฐ หลวงเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๘๕
นางสาวชุติมา ศรีตะลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๘๖

นายธีรเดช ศรีอุทารวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๘๗ นางสาวกรรณดาภรณ์
โพธินุช

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๘๘

นางสาวฉัตราภรณ์ กิมานุวัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๘๙
นางสาวณัฐชยา สุขกำเนิด

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐ / ๘๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๙๐
นางสาวประภาพร พุฒทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๙๑

นางสาวสุทธิณี มีดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๙๒
นางสาวจริยาภรณ์ โกศิลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๙๓

นางสาวฉัตรวิภา แหวนวิเศษ
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๙๔

นางสาวชนัญชิดา หูไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๙๕

นางสาวทิพวรรณ เอียมสะอาด

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๙๖
นางสาวธัญลักษณ์ อุทธา

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๙๗

นางสาวภัทราพร ดาถำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๙๘

นางสาวศรัญญา หอมไสย
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๖๙๙

นายลักษณะวงศ์ บัวศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๐๐
นายโชคอนันต์ อินทร์ศักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๐๑
นายสุพจน์ สังชัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๐๒
นางสาวจิราภรณ์ แก้วดวงจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๐๓
นางสาวชนาพร จินพละ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๐๔
นางสาวทาริกา ฤกร์อุไร

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๐๕
นางสาวสุนันทา แสงเลิศลำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๐๖
นางสาวนิดา สกุลส่องบุญศิริ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๐๗
นายสุลต่าน ทับสิงห์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๐๘
นางสาวอิศรา ไชยสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๐๙
นายวุฒิชัย รสธรรม

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๑๐
นางสาวกัญญารัตน์ เปกล้า

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๑๑

นายวีรวงศ์ แสงอรุณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๑๒
นายเจษฎากร สุผา

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๑๓

นางสาวอรสา เชือนเชือ

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๑๔

นางสาวชนิดาภรณ์ สาอุตม์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๑๕

นายทัศนัย หีบเพชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๑๖
นายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วดวงสี
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงจันจิรา โคตรบัณฑิต

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงณัฐธิมาศ ฤทธิศักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายกวีวัฒน์ แซ่เตียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงจิตราพร อนุชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายพฤทธิพงษ์ สูงสูงเนิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายเพิมศักดิ

่ ์

ร่วมศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงรัญชิดา ภูเวียนวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๒๔
นางสาวสุวรรณี เพ็ชร์สวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายตะวัน พินิจมนตรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายชวกรณ์ คูณวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สืบชาติ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงเมทินี มาททะจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงรุจิรา ทำอิฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๓๐
นางสาววรรณษา บุญศิลป

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงสุนิสา สุขถนอม

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายกฤษฎา ดียิง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายกิตติทัตต์ ศรีแจ่ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายธนบัตร แย้มบาน
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๓๕
นายนพดล เขียวอ้าย

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายนวภูมิ มิตมาต
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายนันธวุฒิ นาที
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายนิรพัฒน์ ร่มศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายเมธัส แซ่อุ๊ย

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายสิขเรศ ยินดีสุข

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายธนเดช กลินพิกุล

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายศิวกร วัยกูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายเกริกชัย เกียนวาป

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายคมกริช บุตรโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายครรชิต เกตุทองสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงธิติวัฒน์ สาครอุดมทรัพย์
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๔๗
นายจุมพล สุขสวัสดิชล

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๔๘

นายนฤเดช สามเตีย

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายกฤษฏา เพ็งสอน
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายชิตวร วรนาม

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายณัฐพร แสงไพบูลย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายเทพอารี บุตรศรีเมือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายนพพร บุถตรเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายปฏิภาณ ปยัง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายปรัชญา เอมโอด

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายปริวัฒน์ บุญลาภ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายพีรพงษ์ จิตมัน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายเมชชนัน เจริญสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายวงศกร จวนชัยภูมิ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายอนุรักษ์ นิลาชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายอาทิตย์ จิรกิตติไพศาล
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ฉลาดธรรม
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงกนกพร เวทวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ชาติสิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงกรรณิกา ผิวอินทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงกฤติยา พงษ์สระพัง

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงกัญญา หลายเกตุ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงเขมกร ชาริดา
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงจันทิมา นาดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงเจริสรา จันทร์ตรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงนพเก้า ไชยอ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงนำผึง

้

ธงเนาว์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงนิภารัตน์ โพธิชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงลักษณพร เผือแผ่

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงวรนุช บุญญา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงวิภาดา นุจัตุรัส
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงวิรัยวรรณ วรรณสิงห์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงอรชฎา สากร

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงอริสา แซ่กัว
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา ศิลงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงนฤภัทร กลำสี
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำพาลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายจตุพร ทรายกระโทก
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายจิรวัชร แซ่อิว

๊

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายณชานนท์ เกิดผล
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายณฐพนธ์ ไขพจน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายณัฐศักดิ

์

สีเหลือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายทินภัทร คูหามณี
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายธนกฤต ผสมทรัพย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายธนดล ตรีอภิบาลวงศา

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายบรรณวิทย์ อังโสภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายปฏิภาณ บุญกิจจานุรักษ์
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายปฐมพงศ์ คงคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายปริญญา ศรีบุญเรือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๓ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายพงศกร ตันภูมี

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายพีรยากร บรรจง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายรัชชานนท์ มาตรา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายศราวุฒิ ทองไชย

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายศุภวิชญ์ มณฑากลิน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายเสกสรร ห่มเช้า

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จินดาดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายอรัณ กรีวัชรินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงสิรินทรา จิตรมุง

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงสุชาดา ศรีสิงห์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงศิริพร บุญครุฑ

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงวริศรา ไชยนาท

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงบุริมนาถ ยะติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงวันวิสา จงชิดกลาง

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงกัณฐิกา สูญทุกข์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงสิริญญา มาลัยทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๑๑

นางสาวจิราภรณ์ สอนพันระ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงเกศรา แก้วสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๑๓
นางสาวธมลวรรณ แซ่อึง

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงอารยา ขุนหาญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงอรดา พิมโสดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายกฤชนล ปทุมมณีสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายณัฐกร เจริญราษฎร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายธงไท จารุเสรีนนท์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายธนโชติ นกแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายธนวัฒน์ บำรุงวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายบุรินทร์ ดวงดารา

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายพิษณุ รักษาแสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายรณกฤต จันทะนา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

เชือสอาด

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายสหรัฐ คุ้มภัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงกชนันท์ สระทองบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงกอปะการัง วินิยม

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงขวัญฤดี สุวรรณรงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ อินตะพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๔ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงชิตชนก ทองศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา พันธ์เปน
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๓๒
นางสาวณัฐวดี ทองคำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ร้อยสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงธนาวรรณ ดิษฐ์เจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไชโย

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร มาลารักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงมณีแก้ว รักศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงมารยาท นำไพทูรย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงวรินธร เพ็ชรนิล
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงศลิษา พลอยเกตุ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงศศิธร เชยจิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงศศิธร แตงอ่อน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงศศิธร อัมมหิรัญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงสุพัชชา โฮนกระโทก

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ สุนทรภักดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงอรวี ศรีมายา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายกรินทร์ เครือทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายกฤตยชญ์ มาลารักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายกฤษณะ ธนธรรมชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายคณิศร พรหมพุฒิพงศ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายชัยพัฒน์ สอนสระคุ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายชัยยา พรหมพุฒิพงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายชาญณรงค์ บริบาล
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายณภัทร มีสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายณัฐกรณ์ พิทักษ์ศิลธร
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายณัฐพร อินทรปรีชา

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายทัศไนย วุฒิพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายธนาตย์ ทับพรหม
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายธรากร รุ่งสันเทียะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายธีรเมธ กระชันกิจ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายพงศ์ธร นาที
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เชษฐสุราษฎร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายรชตะ ฟุงสันเทียะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายวิชชากร เกิดแดงบุ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๕ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เชิดฉาย
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงขวัญกมล สุขปด
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงขัตติยา ศรีสมาน

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วไทรวาด
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๖๙

นางสาวนภาพร พรมทัด
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงนุสรา จันทะวงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงปณฑารีย์ ศรีจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงปาณายา โพธิขำ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงพานทอง ยิม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงพิมพ์นภัส นูแป
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงพุทธชาดา พงศ์ประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงภาลดา สุขสะอาด
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา นามท้าว
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงลลิตา
(ไม่ปรากฏชือสกุล)

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงวริศรา เส็งประเสริฐ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุ่นนา

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงสุภาพร ขำนอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงอนงค์ ไขศรีวิไล
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงอริสา วุฒิกร

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๘๔

นางสาวภัทริยา ศรีสอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๘๕

นายชลสิทธิ

์

ระว้า
๒๒/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๘๖

นายชาญชัย คงถาวร
๒๖/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๘๗
นายณฐนนท์ ไขพจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๘๘

นายตะวัน มาพร
๒๘/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๘๙

นายธีรโชติ แสงโชติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๙๐
นายพุฒิพงศ์ หอมจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๙๑
นายภราดล ไชยลังการ

๒๒/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๙๒

นายศักดา แก้ววิลัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๙๓

นายสิทธิพล หลักคำแพง
๓๐/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๙๔

นายอนุชา เสนคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๙๕
นายเอกชัย พุ่มศิริ

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๙๖

นางสาวกมลเนตร ละออเอียม
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๙๗

นางสาวกัญญารัตน์ แสงสว่าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๙๘

นางสาวจรรยา กาลสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๘๙๙
นางสาวจิตรทิวา บุตตะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๖ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๐๐
นางสาวจีรนันท์ มากมาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๐๑
นางสาวชลธิชา จานแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๐๒
นางสาวฐิติพร จินตเศรณี

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๐๓
นางสาวณิชาภัทร เอียมคง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๐๔
นางสาวดารินทร์ ไพรวัลย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๐๕
นางสาวธัญญ์ชนก ชุติโชติดุษฎี

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๐๖
นางสาวธิตินันท์ ถาวร

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๐๗
นางสาวเนตรนภา บำบัดทุกข์

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๐๘
นางสาวเนตรนภา อรอ่อน

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๐๙
นางสาวพรนภา บุญปา

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๑๐
นางสาวพลอยไพลิน บุญเจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๑๑

นางสาวพิมพ์กมล เตือนขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๑๒

นางสาวพิมพ์บุญ ทองจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๑๓

นางสาวมัณฑนา อนุกูล
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๑๔
นางสาวเมวรินทร์ พิมพ์พันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๑๕

นางสาวยุพารัตน์ สายเชือ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๑๖

นางสาววารุณี สุภาผล
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๑๗

นางสาววิริศรา ฟุงโล่
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๑๘
นางสาวศุภานันท์ เจริญชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๑๙

นางสาวอนัญญา ประพันธชัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๒๐
นางสาวอรพรรณ แสงเงิน

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๒๑

นางสาวอัจฉรีย์ พรมทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๒๒
นายธนากร ไกรสูงเนิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๒๓

นายนพกาญจน์ เริมรักรัมย์

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๒๔

นายบูรพา วิลัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๒๕

นายปริญญา วัฒนพิทักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๒๖
นายภานุพงษ์ อินทร์อิม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๒๗

นายสุภกิณห์ ใจทรัพย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๒๘

นายอนันตชัย วัยกูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๒๙

นายอภิสิทธิ

์

ทรัพย์สมบูรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๓๐
นายเอกอุดม บรรเทาทุกข์

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๓๑

นางสาวจันทนา แน่นหนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๓๒

นางสาวจันทร์จิรา แก้วหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๓๓

นางสาวสุธิดา คำมา
๐๒/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๓๔
นางสาวอลิชา ภูมิภาค

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๗ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๓๕

นายกนกพล ลิมเจริญ

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๓๖

นายกรการ พวงสมบัติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๓๗
นายจิตรภานุ สืบตระกูล

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๓๘

นายณัฐพงศ์ วงค์จักร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๓๙

นายติณณภพ แซ่อุ้ย
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๔๐
นายธนะชัย ม่วงไทย

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๔๑
นายธนายุทธ อยู่สบาย

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๔๒

นายธนาวุฒ สดกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๔๓

นายนัทธพงศ์ คำแหง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๔๔

นายพงษ์ศิริ มณีนุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๔๕
นายพรชัย เทียนนาค

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๔๖

นายภูวเดช ปองกัน
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๔๗

นายมงคล ศิริรจ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๔๘

นายมนตรี แก้วกลม
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๔๙
นายรัชกฤช มีหินกอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๕๐
นายรัตตัญู สุขประเสริฐ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๕๑

นายวินาภรณ์ เขียวประโคน
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๕๒

นายศุภกิตติ

์

ศาลางาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๕๓
นายสรรพพล ชมสี

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๕๔

นายสุกัลย์วุฒิ มีชารี
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๕๕

นายสุวิทย์ ปองสนาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๕๖

นายอธิระ ฟกสุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๕๗
นายอภิวัฒน์ สะเดาทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๕๘

นายเอกรินทร์ บัวกระเรียน
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงภาวิณีย์ ปแก้ว
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงนิธาดา อาจสด

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายพัชรพล ไม่เทียง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงบุญยาพร มูลขาว
๒๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ คงมัน

่

๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๖๔

นายณกฤช ชูศรีจันทร์ ๖/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงสุภาพร เฉลิมวงษ์

๒๙/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายอรรถพร คึขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงภัทรา อนันต์ชัย
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายสุจิณต์ นาคเกษม
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายศิวพล เทพรุณ

๑๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๘ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงจามิกร แก้วจันทึก

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงชัญญา วงค์นก
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงณัฐกมล สุธรรม

๒๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงนัทธมน จิตมัน

่

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา ภูงามผา ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุกใส
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงจิราพร สุดวิลัย

๑๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงชลัยย์กร ภู่สุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ ทิพวรรณ์ ๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงณหทัย อุทารส
๒๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงทิพย์กมล สินสมุทร

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายธัญชนก ฤทธิไธสง

์

๓๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงธีรพร ใจเทียง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายสรารัตน์ สว่างศรี
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงสุกัญญา คงงาม

๒๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงสุพัชชา กลำมี
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงอนัญญา บุญแก้ว
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงอภิรดี เจริญสุข
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงอริศรา ภูมิแดง

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงอัญชลี โคตภูมี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ ราชามนัส ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงนฤมล ราดตา
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงกุลสินี โชติจตุภัทร

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงวัจนารัตน์ วรรณพราม ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงวีรดา รุ่งเรือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงปภาดา นาคเขียว
๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงอลิสา พันธ์ชัย

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

บุญสุวรรณโณ
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สอนศิริ

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงเกษรินทร์ หงษ์ทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงฟาพราว สงวน

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงศศิประภา ดาทะราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงณัฐรุจา คำพลอย

๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงทิพสุคนธ์ ทองคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ไพรัชนิรันดร์

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๙ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงวรรณวิภา ทองระอา ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายกนกพล แซ่จ๋าว ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายกฤติวรรณ์ ไชยวรรณ์ตะกี

่

๑๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายกิตติภพ ขันแข็ง

๑๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายจักรกฤช บุญเผย ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายจักรภัทร อินทรักษา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ ลายทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายนนทวัฒน์ บุญดีรัตน์
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงกนกรรณ บรรจง
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงณัฐนรี นิสารัตน์
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงวัลยา ยืนยง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงจุลจักร แสงสง่าศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงฐานันท์ดร ศิริวงค์
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงณัฎฐกร ภมรวทัญู
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงณัฐวัฒน์ ผาละ

๒๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงกัญญาภัค ฉันผ่อง

๒๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงกาญจนา สุขสวัสดิ

์

๑๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงขวัญใจ พิทักษ์ญาติ
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงธัญญานินท์ วรณรงค์สิทธิ

์

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายคงศักดิ

์

ลือหล้า ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนโฉม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายวีรยุทธ ชะมีรัมย์
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงจันทร์ทนา คล้อยสุวรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงจิตติมา เกตุจรุง
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ฤกษ์ดี ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา อาภรณ์

๑๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงณัฐพร ปูศรี

๑๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เนียมนิล
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงรัตติกาล อาจศัตรู ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงวรรณวิษา คูณคำ
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงสุธาสินี วงศ์ประยูรศรี

๑๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายกฤษฎา มาศิริ
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายณัฐพล พิลาฤทธิ

์

๑๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายธนพล แจ่มจันทร์
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ใจเทียง

่

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๐ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เมฆจันทร์

๑๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงกาญจนา คำคูณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

วงษ์แดง
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โขสันเทียะ

๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงนภาพร นาวงษ์
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงนิชาภัทร ธนะสังข์ ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงนิพาดา สิทธิเหม

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงชลธิชา รีบด่วน
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงกิตติยา ชัยนาม
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา วรรณุประธรรม
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ดาวงค์ ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายภูริช วิจิตรธงชัย
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงชิตชนก จิตนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงณัฐการณ์ นอศรี ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงกฤติยาณี ไร่รามัญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายธรรมรัตน์ พิณแพทย์
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงรุ่งตะวัน วรรณสิทธิ

์

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายกฤษณะ หงษ์สำโรง
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายอัษฎา ยศวันทา

๑๒/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงนัฐวรรณ มากแบน
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงนิศาชล ช่องเจริญ

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงอาทิตยา ขำเหม
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงเจนจิรา พลเยียม

่

๒๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงรัชนก มณีรัตน์ ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงชาลิสา ชุติธรานนท์ ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงวิภาวดี วิทนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายฐิติกร บุญประจักษ์ ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายนิติพงษ์ แตงอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

เสือเม้ย
๑๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายอดุลวิทย์ ทองนุช ๗/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ ไทยปอม

๒๓/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายอัครเศรษฐ์ บุญมาก
๒๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงจันทิมา หอมมาลา ๕/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงบุณยานุช วงศ์ประยูรศรี
๒๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายภาณุเดช พุ่มทอง

๑๑/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๑ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายภูวดล พุ่มพวง
๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา แซ่โค้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงสิริขวัญ สว่างวงศ์

๒๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงศิริญากร ศรีสุข
๒๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงวรดา จินดาวงศ์ ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายทักษ์ติโชค อนุมอญ

๑๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายธีมากร ไวยษาวงค์

๑๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงธัญญาภัทร์ สุวรรณเลิศ

๒๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงอทิตยา ธนูศร ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงวลาวรรณ์ มะแอ็ม ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เหลือกลาง

๒๗/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายพัสกร จันทร์ครึงเสียว

่ ้

๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายวิทยา ทองล้วน ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ ปาระกำ
๑๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงสายธาร เยสูงเนิน

๒๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงนพาพร บุญญาปุณณัง ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายกิจจาทร ชืนใจ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายพงศกร โคกเพลาะ
๑๕/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายศุภชัย เทียนทอง

๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายพีรพงษ์ คำภักดี
๒๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายเอกชัย จันทร์เกตุ
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๙๖

นายเลิศฤทธิ

์

แก้วเกต
๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๙๗
นายฐิติวัชร์ ดาทอง ๕/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๙๘

นายสารวิน อินทิศาล
๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๐๙๙

นางสาวนัทวรรณ ปูศรี ๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๐๐
นางสาวจิตรา แซ่ตัง

้

๒๖/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๐๑
นางสาวชลดา แม้นพยัคฆ์

๑๑/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๐๒

นางสาวฐิติพร ประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๐๓
นางสาวเบญจวรรณ สมบูรณ์ ๗/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๐๔

นางสาวเมย์ธิตา วงวันนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๐๕
นางสาวรักษณา สุริยะธรรม

๒๘/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๐๖

นางสาวจุฬลักษณ์ ฤทธินอก

์

๒๔/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๐๗

นางสาวชลธิชา สร้อยชมภู
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๐๘

นางสาวณัฐฐาพร มีศิริ
๑๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๐๙
นางสาวพัชราชินี ลมฮือหวล ๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๒ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๑๐

นางสาววรัชยา บุรีนอก ๘/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๑๑

นางสาวณภัสนันท์ มูลมุข
๑๒/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๑๒

นางสาวแตงโม ประวัติ
๑๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๑๓

นางสาวสายรุ้ง เกตุอุดม
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๑๔

นางสาวอารียา ไวยเลิศ ๓/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๑๕

นางสาวธารตะวัน พรหมสีดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๑๖

นางสาวภูมาลัย ดอกไม้เทศ ๙/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๑๗

นางสาวสุภาพร พันธุชาติ ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๑๘

นางสาวกรสดาง ศรีไพร ๑/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๑๙

นางสาวสุพัชชา สุทธิกรณ์
๑๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๒๐
นางสาวปรีดาภรณ์ พงษ์เลืองธรรม

่

๒๓/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๒๑

นางสาววรรณพร สุขประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๒๒

นางสาวศศิมณฑล จันทร์โท
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๒๓

นายพลากร สนโศก
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๒๔

นายจิรายุส พาตน

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๒๕

นายอรรถพล วัฒนะตันทะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๒๖

นายพีระวิชญ์ วงศ์ยืน
๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๒๗

นางสาวกมลวรรณ เขียวแจ่ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๒๘

นางสาวปวีณา พรหมอินทร์ ๒/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๒๙

นางสาวพรรณิภา อุทก
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๓๐

นางสาวขวัญจิรา อินทร์จันทร์
๑๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๓๑

นางสาวเพ็ญนภา ผาสุ ข

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๓๒

นางสาวรัตนาภรณ์ ประเมศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๓๓

นางสาวปวีณา ดีวัน
๒๑/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๓๔

นางสาวกมลวรรณ มีแสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๓๕

นางสาวมาลิณี นารินทร์ ๑/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๓๖

นางสาววิสุทธิกานต์ เสนาสังข์
๑๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๓๗

นางสาวจันทนา รามโคกกรวด
๑๑/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๓๘

นางสาวชลธิชา พุกเปลียน

่

๒๗/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๓๙

นางสาวศดานันท์ เงินยิง

่

๒๒/๑/๒๕๔๑
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงอัจฉรา เจียคี

่ ้

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา ตรากลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงกฤษณา สิงห์คำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญมี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายปฏิพัฒน์ บุตรดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๓ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายเจตฎา ก๋งใช้
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงสิริยากร รักษาชนม์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงสุภาพร ทองดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงรัตนาพร สมใจนึก
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงสะวันนา ฮอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงจิตรานุช เหลืองอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ อินรอด
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๕๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หลักด่าน

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชวนะเวช

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงผกามาศ ชำนิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงนิรชา ชำนิ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงจันทิมา เอมโอช
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงสุนิสา พืชพันธ์ไพศาล
๒๐/๓๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงสุวนันท์ รอดภัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ นารายณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงวรรณิสา ทองโกมล
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายภัทรพงศ์ จันทกูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงศิริพร เชียวชาญ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๖๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เงินดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายธนพล จุฑา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายสมศักดิ

์

รติรุ่งโรจน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงอารัมภา องอาจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ ทิมโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายวุฒิพงศ์ เอียมสำอางค์

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายวโรดม รุณสอาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายกรกช สร้อยสำรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงกรรณิกา สาสตร์นอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายจิรพล ดงงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายสิริณัฏฐ์ เอียมอิม

่ ่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงอลิษา เอวัง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงสุนันทา เหลืองอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายณัชพล บุญมี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายพัสกร แดงศิริ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงสัพพาโชค ช่วงโชติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายทินภัทร์ เสือแสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๔ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงนิรมล รุนใจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายพงษ์พันธ์ สังข์น้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงจินตนา ไทรทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงวันวิสา บุปผา
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงปริญญา ฉิมมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทกลัด
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงชุดาภา เขียวขำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงอริษา อรุณทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงพรทิพย์ เหลืองอ่อน
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายภูวดล อุทัยศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงจีรวรรณ อินทวิมล

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๙๑

นางสาวเบญจพร นิยม
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๙๒

นางสาวเพลินพร จุลกลพ
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๙๓

นางสาวเสาวลักษณ์ นิยมาภา
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๙๔

นางสาวขวัญทิพย์ โตศิริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๙๕

นางสาวชุติมา จุกสีดา
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๙๖

นางสาวอรณิชา หารธงชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๙๗

นางสาวอรวรรณ เทพศาสตรา
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๙๘

นางสาวชลลดา มานพ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๑๙๙

นางสาวปยวรรณ บุตรสา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงสิริมา บุญเทศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๐๑

นายนครินทร์ พวงภู่
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๐๒
นายณรงค์ศักดิ

์

ชุ่มเย็น
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๐๓

นายวรเทพ หาทรัพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๐๔

นายภิรเดช ศรีนวลอ้าย
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงนราวัลย์ กำลังหาญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ จางวางสา

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงเขมมิการ์ อุปรีบุญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงนวรัตน์ รอดทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงนันทวัน ชุมนุมพร
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญเทศ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงรุ้งนภา จันทรโชติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงสิริวิมล รัตนธรรมมากร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๑๓
นางสาวอักษรสวรรค์ เต่าสา

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายกฤษฎา ดวงใจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๕ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๑๕

นางสาวละมัย ผาด่าน
๐๕/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายศิริวัฒน์ สมบัติก่อสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงกรพิน แซ่ย่าง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ เย็นขาว
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงชนิภา แซ่ว่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงธนสร ส่งสัมพันธ์สกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงนรากร ปภาคีรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงนิศากร สร้อยสน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงวณิชา ธีระวัฒนศิริ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงวณิชา ไชยฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ชะดาทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เลิศงามดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงสุชานาถ เกษแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญต่อ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงสิทธิวดี ศรีลาวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงสุพิณญา นนทะเสน
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงสุภาพร แซ่รี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงอัญชิษฐา จันน้อย
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายกฤษดารัตน์ นามลำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายชนินทร์ โสมนาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ใจเย็น
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายธนกร เสียนบุญมา

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิแพงพุ่ม

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายนนทกร ชืนศิริ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ ลมัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายปรัชญา เทพวันดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายเปยมศักดิ

์

จันทกลัด
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายพิพัฒน์ สดายุพักตร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายวิทูร ชาวเวียง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายวิระชัย ไพพะนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายศักดิสยาม

์

มันบุญแย้ม

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายศิวกร ปอนคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงกันยา รุ่งวัฒนพัฒน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรันเวชพงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงพารินทร์ แซ่จาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๖ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงมาณี แซ่ม้า
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงสุนิสา ตระกูลโภไคย
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายบวรวัฒน์ นิกร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงชนากานต์ แซ่เจียง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงปยธิดา พรงาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๕๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญญา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงภาณีรัตน์ บำรุงสุนทร
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงวรรณา แซ่หยาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงศศิธร ทรายสุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงอภิญญา จันทศูนย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงณัฏญา แสนจันศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงบงกชกร ตันสุน

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงเบ็ญจมาส โรจนเรืองรอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๖๓

นางสาวศันศนีย์ แซ่ย่าง
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงนภัสสร ชืนอุรา

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายศรายุทธ สายรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายสุชาญวิทย์ แก้วสังข์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๖๗

นายพรชัย พิมพาวัฒน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๖๘

นางสาวนงนภัส ลีสกุล

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๖๙

นางสาวมลฤดี ชีวพิทักษ์กุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๗๐

นางสาวลดารัตน์ สภาบุรานนท์
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๗๑

นางสาวอรุณพร กระบวนสง่า
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๗๒

นางสาวพิม พงษ์แสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๗๓

นายกิตติชัย ไพรจิตร์
๐๕/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๗๔

นางวาสนา เกษี
๐๒/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๗๕

นายเอกบรรจง บุญผ่อง
๑๘/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๗๖

นายสุพจน์ โคราช
๐๒/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายศุภกร นทีธารทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายพีระพัฒน์ แถมวิจิตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ แถมวิจิตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายกิตติ แซ่ลิม

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายปริวรรต สายทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายภูวนาท จัวจันทึก

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายอนุชิต สมสร้าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สุขวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๗ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายวัชรา หงษ์สกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายอภินันท์ ม้วนทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายภูเบศ อินทรประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายศุภกร อำพินธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ แซ่จาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายเสริมศักดิ

์

สุยา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สีปุย
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงปนิดา เมฆมหัศจรรย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงปุณยภา มาระพันธุ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงชลลดา บุญดาว
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ฤทธิศรี

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญจีด

๊

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงอริยา สุขเลิศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สมสถาน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงกฤติยา นันทะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายอุเทน งามวงศ์น้อย

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงสมิตา สุขงูเหลือม
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนากระรอก วัดหน้าพระธาตุ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๐๒

นางสาวนภสร เย็นวัฒนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๐๓
นางสาวประภัสสร ครองศิลป

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๐๔

นายวรศักดิ

์

เตศิริ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงสุภาพร จรูญผล
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงอัจฉรียา พรหมเต็ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงวรณัฏฐ์ จิตรเสงียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงนริสรา สือเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงอริสรา มังกรกฤตย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงนันทนา เหลืองงาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงธัญญาพร จินตเศรณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงจิราพร จิตไธสง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงตวิษา หินวิเศษ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงนันภัทร์ ละลิว

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงวิภาดา ฉุนเฉียว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๑๖
เด็กหญิงวรรณภาพร ลีมหาทิม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงศุธิดา สิงคะเวหน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงทิติยา นิลแช่ม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๑๙

นายอภิวัฒน์ กลางหาญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๘ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงฉัฐกานต์ จำรัสแสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงภัทรียา เกตุศิริ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงศศิธร บัวชูก้าน
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงรุจิรา บุญประเสริฐ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงภัทรพร บุตรคร้อ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายชยานันท์ สีมายา
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีเรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงวรรณพร กางกูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงขนิษฐา พิมมาตย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงจิราพัชร ทองเย็น
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงเจนนี

่

กระจ่างถิน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงลภัสรดา แซ่จึง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงพณิดา ขำเมิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงเนตรอักษร ผสมทรัพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายกิจติศักดิ

์

พรมดาว
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงฐานิตา อยู่นิม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายมณเฑียร เอียมสะอาด

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายณัฐธวัช สง่างาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายวัชรา สุขสะบาย
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายพิทักษ์ชัย สุกใส
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กชายดรุณี ถุงพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายจันทกานต์ พวงบุปผา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงภัทรภร เปรมปรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงปภาวดี ฉัตรแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงจิราพร โพธิเย็น

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงพีรญา บุญทา
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศิลาเฮ้า
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงปยาพัชร จันทร์โท
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงสุนิษา บุญมี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงเกตุกนก เทพสา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๕๐
นางสาวฐิพากาญษ์ โยธารักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๕๑

นางณีรนุช สุทินประภา
๒๘/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายธิเบศ ประยงค์หอม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายพัฒนพร คำสี
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายศุภกิจ จุมพล
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๙ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ นาคชาติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายธนพัฒน์ พลดารา
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายธนกร แซ่แต้
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงวัชราพร เพชรงา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงศศิวรรณ จันสายออ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงดวงกมล แซ่ปง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายวรพล เกตชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงสลิลา ชาติแขก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงชนินาถ คงสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงอรพรรณ เจริญพิบูลย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญรอด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายวิรัตน์ ชมแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายสุทธิพร หวังผล
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ เพชรสุวรรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงจารุณี เปนพุ่มพวง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงอุดมพร ผดาศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๗๑

นางจงรักษ์ เพ็งเดือน
๑๐/๐๙/๒๔๙๖

วัดปาโชติธรรม วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มณีจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายนเรนธร แซ่ซือ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายนุสรณ์ คำพินิจ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายเพทาย วัฒนพานิชาพร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายวรรณลภย์ แซ่เล้า
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงณัชชา โฉมสอาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงธันย์ชนก บุญตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงนณิสา บุญเติม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงนภสร เตียงกูล
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงนิตติญา โภชน์หอม
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงปนัดดา ทองเปย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายพัชรพร มูลสาร
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายพิมพกานต์ บุญพานิช
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงเยาวเรศ อดใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงรัตนา สากร
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงรัตนากร บุญเพ็ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดวงแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๘๙
เด็กหญิงสิริวรรณฑา หนูดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๐ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงสุธิศา ประเสริฐศิลป
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ สีสัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงพัชรภรณ์ ปานจู
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงชมพร วรรณสิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงพรทิพย์ โหมดเทศ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงสุพัตรา นุ่มนิม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงศิริพร มีศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๙๗

นางสาววิลัดดา บุญตา
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๙๘

นายกิรติ โพธิทอง

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๓๙๙

นางสาวจิราภรณ์ อารีสิริมงคล
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๐๐
นางสาวกัญญารัตน์ ใจกว้าง

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๐๑

นางสาวกานดา พงศ์สถิตสิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๐๒

นางสาวธีริศรา มูลสาร
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๐๓

นางสาวยศวดี ชาวสวน
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๐๔
นางสาวสรวงสุดา ศรีเดช

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๐๕

นางสาวสุดารัตน์ คำสะอาด
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๐๖

นางสาวอารียา ทิพย์รัตน์เสถียร
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๐๗

นายสิทธิพงษ์ ทิวาวัลย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๐๘
นายกิตติธร ทับมี

๐๑/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๐๙

นางสาวจิราพร แย้มบาล
๐๕/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๑๐

นายธวัชชัย ธารวิทยากุล
๐๓/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๑๑

นางสาวชัชรินทร์ เจริญศรี
๐๓/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงอัมพร เรืองศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงธนัชพร ไชยปญญา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญบรรจบ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงพิชญานิน ดัตถุยาวัตร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงพิมพ์กานต์ ปุยกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายอภิวัฒน์ พันธ์เดช
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงพรรณวษา บูรณะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงดวงใจ หล้าธรรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงชลธิภา บุญมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายวัชรพงษ์ สมานทอง ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เอียมสะอาด

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงพัชรภรณ์ พีกรรณ์
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงอรวรรณ สาทิพจันทร์ ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๑ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุภร เหลืองอ่อน ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงกณิษฐา โกริรัมย์
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงปณาลี เชียวชาญทวีกุล

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงณิชนันท์ นำใส
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ โพธิทอง

์

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงจินดารัตน์ สุขแสวง
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงกรแก้ว คุชิตา ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงพัชญ์ธนัน วุฒิธรกุลพัฒน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่จิว

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงนฤมล แซ่เอียว

๊

๑๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงศศิกาญจน์ นิตินภารัตน์ ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

สีลาเนือง
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงกฤติกา ชืนมะดัน

่

๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายณัฏฐพรชัย หมืนยุทธ์

่

๒๙/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงณัฐธภา ชลวานิช

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงวีรยา ชะแอมรัมย์ ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงเสาร์ กระโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงอรอนงค์ วุฒิ
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันทา
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงสิริวรรณ บวกกระโทก ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายสรนันท์ เขตขุม
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายปรีชา บุญราช
๒๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายมานพ หาริโครต
๓๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงสุธิมา เจริญสุข
๑๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายชินกร ซึมเมฆ
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายณัชพล ชินเวช
๓๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงธนัชพร สุขแสวง
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ไขพจน์
๒๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยสน
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายเดชาธร โพธิทอง

์

๒๐/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงกันตา ทองสำเร็จ ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงนริศรา วิวาห์สุข ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายธนา บุญเรือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงวรรณพร ทวีพันธ์
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงพีรดา ภู่สอน
๑๐/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๒ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงจนิตา โคตน
๒๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงนฤมล แซ่ย๋าง
๑๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงรักไทย เซม
๒๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงศิริญากร นิสังข์รัมย์
๒๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงสุนันทา สีกลำ
๑๗/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายเสริมสวัสดิ

์

เครือทิ
๑๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงนันทิยา พรมลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสง่า
๒๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงเปมิกา วันจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายศุภกร บุญธรรม ๗/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ จิตวิไล ๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงนุชจรีย์ ประอาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายพงศธร ปริปุณณะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายพงศกร ปริปุณณะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงอารียา ครูส่ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จำรัส ๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายพีรติ พลูขำ
๑๙/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีปาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายไตรภพ แซ่ตัง

้

๓๐/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ รุจเลขานนท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายภคพล อภัยพงษ์ ๔/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงนฤมล ใจวงษ์ ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงสุนิษา ภูพันใบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงกนกอร จิตรหาญ ๙/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายอนุวัฒน์ มังกรกฤตย์
๑๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงวราพร เขาแก้ว ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงกัญจนพร นนทา
๑๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงมุธิตา พรมลา
๑๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๘๘

นายพินิจ ดวงแสด
๒๓/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๘๙

นางสุวภา อินทโชติ ๒๖/๒/๒๕๐๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๙๐
นางกัญพัชณิสา กาฬสิงห์

๒๙/๕/๒๕๐๒
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๙๑

นางสาวรุ่งนภา ประพันธ์ ๔/๑๐/๒๕๐๒ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๙๒

นางสมพร ธรรมนิติพงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๙๓

นางพจนีย์ ประสมบุญ
๒๖/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๙๔

นางสาวรัศมิธญา

์

สวัสดิศรีธาดา

์

๑๕/๗/๒๕๑๙
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๓ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๙๕

นางสาวนารีรัตน์ อนุรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๙๖

นางสาวพันธิภา รัตน์ประโคน ๗/๔/๒๕๒๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๙๗

นางสาวนัฐยา สุขเกษม ๗/๔/๒๕๒๘ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๙๘
นางสาวณัฐณิชานันท์ พิมพ์ทอง ๑/๕/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๔๙๙

นางสาวรัฐดาภรณ์ ธรรมะ
๒๓/๙/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๐๐
นางสาวสุรีย์พร

เชียวชาญณรงค์กร

่

๒๖/๒/๒๕๓๐
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๐๑
นางสาวนิภาพรรณ นวิรณ์ ๙/๔/๒๕๐๙ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๐๒

นางสาวกรรณิการ์ ประทีป ๙/๙/๒๕๓๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๐๓

นางสาววรางคนา จันทะมาศ ๘/๗/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๐๔

นางสาวนิภาพร อสิพงษ์
๑๕/๘/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๐๕
นางจรรยา ลีแวง

๒๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๐๖

นายสุเทพ นามบุตร ๙/๖/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๐๗

นางสาวดลอิศรา มหาวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๐๘

นางสาวสุภาพร พิทักษ์นอก
๓/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๐๙
นางนันทิกา กองนาคู

๑๐/๙/๒๕๒๑
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๑๐

นางยุพิน เหรียญคำ ๙/๒/๒๕๑๗ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๑๑

นางสาวภัทราพร คำอาษา ๗/๖/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๑๒

นางสาวนิศราภรณ์ ชาติโสม

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๑๓

นางสาววันทนี แต้กระโทก ๔/๒/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๑๔

นายอภินันท์ อิทธิไกรวัลกุล
๒๖/๘/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๑๕

นางสาวศิริรัตน์ อุ่นแร่
๑๖/๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๑๖

นายนุกูล โฉมวิลัย ๗/๗/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๑๗

นายลิขิต แคล้วคลาด
๒๙/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๑๘

นายอาทิตย์ ใจหาร
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายบัตร สีแขก

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงสุชาดา มะหาวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงนิรมล มากหุ่น
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงนิลุบล มากหุ่น
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงรัชนก มีเปรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายรวิภาส สายแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายนนธชัย แสงตา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงธันย์ชนก แซ่ลิม

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๒๗

นายเมธัส เลียงศรี

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๒๘

นางสาวสุทัตตา ต้นคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๒๙

นางสาวธมลวรรณ ภิรมย์สุภาพ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๔ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงนิตยา อานุภาพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ ดวงดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงสุธิดา จำบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงรวิภา พงษ์สนิท
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงตะวัน วิไลวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงพรนิภา เทียนปวโรจน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงนัทธมน แซ่ตัง

๊

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงศราวรรณ จิตต์พูลผล
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายคมกริด โชติพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงขวัญสุดา คำกระจาย
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงพรทิพา อุปยะโส

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๔๑

นายพิทยา ไปแดน
๐๘/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๔๒

ว่าทีร้อยตรีสุรินทร์

่

แสงทะมาตร
๐๔/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๔๓

นางสาวพวงผกา พรหมจิตต์
๒๓/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๔๔

นางสาวนำฝน มีรัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๔๕

นางสาวโสภา โชครัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๔๖

นางสาวโสภี โชครัมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๔๗

นางสาวปานตะวัน แคล้วภัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๔๘

นายวัชรากร ขาวหนู
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๔๙

นางสาวสุวนันท์ พันทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงอรณิชา
เร้าเรืองวัฒนากุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงชลธิชา พลายจิตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ พิมพ์ทองครบุรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงนำค้าง มีรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หอมชืน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายธนาธร มูลลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงวนิดา แซ่ปง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงสุนิษา สมานรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงพัชรี แพทย์ใส
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายพันธกานต์ แก้วซิม

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ไชยโชค

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายศรัณย์พร ศรีโชติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายวิศรุต สุปผล
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงวรวรรณ เถือนถำ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายกัปตัน กลินจันทร์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๕ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายสหรัฐ เจริญศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๖๖

แม่ชีปาริชาติ ห่างสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๒๒

วัดบ่อนำซับ วัดบ่อนำซับ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๖๗

นางบังอร แซ่ตัง

๊

๐๑/๐๘/๒๕๐๘
วัดบ่อนำซับ วัดบ่อนำซับ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๖๘

นางสาวสายชล จันทบุตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายณัฐพล อุดร
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงหรรษา สว่างแสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงสุภร วิเศษชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงปราณี พนากูล
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๗๓

นางสาวรัตนาวดี สวัสดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๗๔

นายเอกศิษฐ์ ศรีกุลภาณุสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๗๕

นายสหภาพ ชุมวัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๗๖

นายกิตติ มุติโสม
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๗๗

นายอดิเทพ เฟองแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงกาญจนา ฉายลับ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทิงไพสงค์

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายกำพล คำประสิทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๘๑

นายธวัชชัย จิตต์มัน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๘๒

นายณัฐวุฒิ ศรีรักษา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงนิภารัตน์ จำปาหอม
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายธีรภัทร ใจตรง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงเจนจิรา จินตริน
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เฉกแสงทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา เบญจะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายพิชัยยุทธ วัชโร
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ พรหมจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงศุภนิดา เย็นภิญโญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงศุภสุดา เย็นภิญโญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงวนิดา โพธิทอง

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถวิลวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงศุภมาส ละมัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายธราธร เดือนเพ็ญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา เข็มมลฑา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงผกามาศ นาวาพนม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงนำทิพย์ จำปาหอม
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงอาริสา ปานแสงทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๖ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายพัชรพล รามณู

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงปนสุดา แสนจู
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๐๒
นายวชิราวุธ สอนโสภา

๒๔/๑๐/๒๕๒๔
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๐๓

นางสาวสุจิตรา โคกสวัสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๐๔

นางสาวลัดดา ชานทองหลาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๐๕

นายอนุชา แสงปาก
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๐๖
นางสาวธนัชพร บุญมามาก

๑๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงวโรชา โชติมงคล
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายอภิชาติ ศรีอ่อน
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงสโรชา ชานทองหลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงทาริกา ทัพไทยดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงวัลลภา นาโนน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงกฤษณา สง่างาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงธันย์ชนก จันศรีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงอารียา ตะกุดกว้าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงวีราภรณ์ ชาวอบทม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายเชษฐา หงษ์ฉิมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายณัฐพล แก้วหนุนเมือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ พัฒนะวิจิตรกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายอดิศร นาราช
๑๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงวนิดา สีนำย้อม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา มาสะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายวาธี ใจเอือ

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายสิทธิชัย พรมพูนพะเนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายปฏิภาณ สีสุหงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงพรนภัส วริปญโย
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายธนกฤต ซือตรง

่

๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายภานุพงศ์ เหิกขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๒๘

นางสาวลักษิกา โครตฮุย
๒๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดสิงห์ทองพรหมาวาส

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายเจษฎา ขุนหอม ๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายอรรธพร ศรประสิทธิ

์

๑๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายจิรภัทร สุวรรณโน ๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายญาณิศ ลุนพรม
๒๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายธนกฤต สิริมงคลวัฒนา
๑๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายธนทรัพย์ เกิดโสภา
๒๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๗ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายธนวัต รอดคล้าย
๒๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายธิธัชพนธ์ นิวาทวงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายภัคพล สำเภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายภูรีภัทร เนตรสุวรรณ
๑๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายชุติเทพ ดวงสีหา ๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายเอกภาพ เพชรวรคุณ
๒๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๔๑ เด็กหญิงจันท์รฎาภรณ์
ขาวเทศ

๒๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงจิรภัทร เพิมพูน

่

๒๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงจิรัชยา ม่วงกลำ ๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงเจนลดา ศิริมหา
๑๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงชยานิศ ทองนพคุณ
๒๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงฐิติสุดา ศรีบูรณะธรรม
๒๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ โพธิรัตน์

์

๒๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงพิชญา หนูจันทร์
๑๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงพุทธิชา เอียมเอม

่

๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงอินทิรา เจนการ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายณัฐพล ทิพยวงศา ๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายถิรนัย ธนัครสมบัติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายธนกฤต สุรัตนชัยบุญเลิศ ๒๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายนพกร พุ่มฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ฐาปนกุลศักดิ

์

๓๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายพชร ใจอินทร์
๒๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายพริษฐ์
กาญจนหิตานนท์

๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายภักดี เกตุงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงณฎาสิรี รัตนไพฑูรย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงณัฐฌิระฌา อึงสะกาว

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงทิพกฤตา มัชฌันติกะ
๑๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงปณฑิตา ยิงศักดิมงคล

่ ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงปยรัช ช่วยงาน
๒๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงภัคณัฏฐ์ หวังไพฑูรย์
๒๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี เกษทอง
๒๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงหทัยชนก มัชฌิมา ๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายกฤตภาส จงชาณสิทโธ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายเจตวัฒน์ นาคศิริ
๑๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายเจษฎาพันธ์ เมตตาจิตสกุล
๑๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๘ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายณัฐนันท์ สาสกุล
๑๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายภรัณยู เจริญมาก
๒๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายอัครเดช งามสิงห์
๑๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายไอย์รวินท์ ลีวุฒินันท์ ๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงชนัญชิดา นุชยงค์
๑๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา ภัทรภาธร
๑๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงณัฐมนต์ ชาบุญเรือง ๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์ทิม
๒๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงนำฝน นัทธิวัน
๑๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงนุชปวีณ์ ตันหยงมาศกุล
๑๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงเบญญาภา อุดมรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงวิภาดา วรสัจจา ๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงวีนัสรินทร์ กมลศิลา ๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงสาวิกา สุดชาญชัยกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายกฤษปฤณ ยองใยกฤษฎา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายดรัณภพ โกติรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายธนวิชญ์ กุลเกียรติชัย ๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายนรุตม์ เปรมประเสริฐ ๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายนัทธพงศ์ คงแสงไชย
๑๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายประภากร ตันยะกุล
๒๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายวีรภัทร ฤทธิกุลสิทธิชัย
๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายศรัณย์ธร พรชัยวัฒนากร ๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงฐานิชชา มัติโก
๒๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงญานิกา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงณภัทร ฤาเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงนาฬกา ผิวจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ วิทยะประสาท
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงพศิกา พงศาวดาร
๑๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงพิรดา นันทพิศาล ๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงภัทรอร สัมฤทธิมโนพร

์

๒๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ อรุณจิตร

๑๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงจิรนันท์ บุญเจริญ
๓๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงนฐกมล รัตโนภาส
๒๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายภิรวัฒน์ พุกกะรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๐๔
นางสาวไอศิกา ประดิษฐ์

๒๙/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๙ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๐๕

นางสาวธนพร นิลารักษ์
๑๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๐๖

นางสาวจิรัชญา เครือนิล
๑๗/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายปฏิภาณ แพงแก้ว

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงมาริษา แสนแก้ว
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญสวัสดิ

์

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดปชานาถ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงสุทธิดา ปนตาดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงอุพรรษา จากกร่าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงพรนภา ศรีสุขปลัง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๑๓

นายนาวิน มัตนาวี
๒๗/๓/๒๕๑๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงอลิชา ขุนจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายธนดล ทองชัด
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๑๖

นางสาวนพวรรณ โพธิศรี

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงศรัณย์ญา แก้วกองคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายศุภโชค ดนตรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เอียมพ่วง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายธนวัฒน์ สืบฤกษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายวิทวัส โชคดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เดชชีวะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายไตรภพ บัวพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ มังมีผล

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายภาณุพงศ์ แดงสมสุขเจริญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายอาทิตย์ ประเสริฐศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายสุรพัศ แก้วกองนอก
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายวัฒนา อินทรโอภาส
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายวีระฉัตร อ่อนหวาน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายนนทิวรรธน์ สินชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายธรรมวัฒน์ ศิริกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายก้องภพ ดินม่วง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายสิปปวิชญ์ แซ่ลี

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายวีรภัทร ชัยประภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายธนากร สินสงวน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงศศิวิมล สมจิตต์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงวรรณทนี ศรีจิว

๋

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงไอริณ นาคทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๐ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงสิมาพร จันทโนทัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา ทองจรูญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงณัฐชยา ทุ่มอุทัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงชัญญานุช เชือเงิน

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงชนิสรา ศิริรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๔๕

นายอัครพล สุวรรณศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๔๖

นางสาวจิรัชยา เยียมละมัย

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๔๗

นายกวิน หลวงเมือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงจิดาภา อัทพล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงสิรภัทร ศรีละคร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงประภัสสร กล่อมแสงศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงเมธาวดี โตกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงวลี ทิพย์ศร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๕๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ กนิษฐานนท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงพรพรรณ ตันบู๊
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายวัศพล สิงหดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายธนาธิป กูหมัด
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายนราวิชญ์ จิตตธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายอรรฐพล ปนทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายทีปกร ญาณสูตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายชัชชนก จันทร์ตรีย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายสิรวิชญ์ สุนาถวนิชย์กุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กิริยาดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายพิสุทธิ

์

ชูชืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายภาคภูมิ ทังสุธีรานนท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายเอกภพ วัฒนากังชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงวรรณสิริ เจริญสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๖๗ เด็กหญิงประกายกานต์
น้อยสนิท

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงจิรภิญญา สายเสมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงกชพร เฉลาธรรมาภรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญบาล

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงรัตติกาล ชมรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงสิรินดา อนันต์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ประสิทธิจินดา

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงสุชัญญา เพชรอ่อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๑ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงณัฐสิริ โสมโสดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงนภาศิริ สุระ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายหริณโรจน์ เจริญสันติสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายณัฐพล ศรีอุดมวัฒน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์แสงอนันต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายรักศักดิ

์

กิตติธเนศวร
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายอรรถพล แก้วมณี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปกอินทรีย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายสุทธิพงศ์ คงปลืม

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายอภิมุข เกิดทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายวรัตม์ เหลืองพวงทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายธนกฤต วัชรเจริญเอก
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายพัศวุฒิ พึงจรูญ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายชัชวาล ถาวงษ์เพีย
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายกลทีป สุจิตรโพธิธรรม

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายศรุต อวนมินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายตะวัน ทัดเทียมพงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงพนัชกร เหล็กกล้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายกรุงไทย เพ็ชรเกลียง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายวรวัฒน์ เหลียมวานิช

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๙๕

นางสาวชมพูนุช เพิมสุข

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๙๖

นางสาวพุธิตา ตันโยธา
๐๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายสุทธิพล สุจริตจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๙๘

นายชัยวุฒิ สุดใจรัก
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๗๙๙

นางสาวจียาพร งอกงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๐๐
นางสาวฉัตรพร พุ่มทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๐๑
นางสาวนภาพร ปตถา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๐๒

นางสาวหัสยา ทองสิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๐๓

นางสาวนรานุช ดอกไม้หอม
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๐๔

นายเจตภพ ภู่อยู่
๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นำเงินสกุลณี

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงธนิษฐา แย้มสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ กุลสว่าง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สากองสี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงวรรณกร ผลพูน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๒ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายนพดล เปรมปรีชา
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายพบธรรม บุญจุ้ย
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายเกียรติชัย จิวเดช
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงปวิชญา ช่วยบำรุง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงวัลยา ไฟจัตุรัส
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงปรมาภรณ์ นาคศรีสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงอารียา แดงสมุทร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายณัฐกฤษณ์ หมันจำรูญ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายวรากรณ์ เมืองหล้า
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงรัตนาพร แสนสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงอรัญญา แดงเฉย

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงอธิชา พรมสอน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงญดา ศรีทัศน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๒๓
เด็กหญิงกัญญารักษ์ ฉิมแปน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงวทัญุตา ฟกมี
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงวรินทร ทองเกิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงสุพรรณษา ดวงแก้ว
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงภูษณิศา เทพดารักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายวรายุทธ์ สียางนอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายสิรวิชญ์ โปมิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายจักรินทร์ ประภาศรี
๓๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายจิรวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงนิลมณี เม็งภูเขียว ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงนันธิชา ถึงสบาย ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๓๔
เด็กหญิงรำไพพรรณ ปญยศ

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงกิตติ โยธี
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงสุนิรันดา บุญฤทธิ

์

๑๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายยุทธจักร เวชสวัสดิ

์

๒๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงอรนงค์ ศรีภูมิ
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายวัลลภ มาตอินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงศิริพัช จันดากูล

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายธรรมสรณ์ สินโพธิ

์

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงเกศนี ไกรทอง ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงทักษพร คชพันธ์ ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายสถาพร เจริญวัฒนา
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๓ / ๘๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา ปสเสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายศักดิชัย

์

พรหมจันทร์
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงวิสสุตา ทัศนะ
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๔๘

นางสาวสุดารัตน์ วังมา
๓๐/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายวรินทร์ สวัสดี ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายชัยณรงค์ มูลคำ ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายศุภกิต โชติการธนโชติ
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงปยมาส บำเพ็ญทาน
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงวนิดา ยอดเพ็ชร
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงเฟองฟา ลำไยงาม
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงสุธาริณี บุญยอด
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิทธิคำ
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงกัลยพัชร์ ลพแจ้ง
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงสมฤทัย จำพิมาย
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ศิริจันทร์ประเวช
๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงชลธิชา เทียนทอง ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงศศิประภา มีใจดี
๑๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงกชกร เหิมกระโทก
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงบวรลักษณ์ เสนทองแก้ว
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ อินทร์ตอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๖๕

นายศราวุธ สันโส
๑๕/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายชนะ แซ่อึง

้

๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๖๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มณฑา

๒๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายธนาธิป ดอนเขือนโสม

่

๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายธนภัทร ผาสุข ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายสุรเดช พรมภมร
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงกรษกนก ไวยพารา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายกฤษณะ ธรรมวัย ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายกิตติรัตน์ เมืองศรี ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายเมธี โพธิสุนทร
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายธิติวุฒิ พิมอุบล
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายสมสอาด หมายสุข
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายสมมาตร หมายสุข
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายสุวพัชร จันทมนตรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงพรพรรณ บุญทองแจ้ง
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๔ / ๘๗

้
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ชบ ๒๕๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายวรวุฒิ ทวนดิลก ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายชัยกร คำทองทิพย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายอดิศร เครือคช
๑๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงอลิสา อินอะนัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงศิริวรรณ รืนเริง

่

๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายชูศักดิ

์

คลังแก้ว
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายสุรเกียรติ กำจาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายอัมรินทร์ ไกรสุวรรณ
๒๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายนิรวิทย์ เจริญธรรม
๑๗/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายสหรัฐ ก้องสมุทร
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงสุธามาศ ฤทธิสระน้อย

์

๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายอำนาจ ปญญาโนนไทย
๒๔/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงอาภัสรา ศาลาทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายสัตยา กมุทมาศ
๒๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายอาชัญ แสงสว่าง
๑๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายณัฐพล ศาลาสิน ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายกฤษนัย สุวรรณดวง
๓๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๙๗

นายรุ่งอรุณ เจริญบุญมี
๒๕/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายสิรภพ ขันทอง
๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญการณ์ ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายธรรมนูญ คล่องดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายศุภกิจ ยอดเกิด ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายกฤษณะ ใจดี ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีประจันทร
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงนิศาชล สุระชาติ
๓๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงพัชราภา สาลิกา ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายชยาทิต ทองชู

๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายอนุรักษ์ แก้วประดับ
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายณภัทร เพิมผล

่

๒๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายวีระวัฒน์ สะสีสังข์
๑๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ สุพวงแก้ว

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายฤทธิชัย อิมนาค

่

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายพงศพัทธ์ อ่วมสุข ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายธนโชติ เสาร์จันทร์ ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายธีรภัทร พิมศร
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๕ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายทิวัตถ์ แก้วปราณีต
๑๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายจิราพงษ์ พิทักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายภูมินทร์ เขตปลาขาว ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายวิทวัฒน์ อินทะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายวุฒินนท์ ชมภูวงค์ ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายชัยมงคล นำทิพย์
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายจักรินทร์ สีลี
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายนิพนธ์ รักแดง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายจักรวาล สว่างทิศ
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายธนากฤติ มีสา
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายกัณนคร ศรีจันทร์
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายวิวัฒน์ สุวรรณจันทร์
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายวัฒนพงษ์ อ่อนน้อมดี
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายจุลจักร คล้ายสอน
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ นิมสว่าง

่

๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายเรวิชญ์ ศรียีสุ่น

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายพันธกานต์ ศรีพรหมมา ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายวิศรุต รัศมีปลัง

่

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายสรรเพชร สีวะกุล ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงมารีนา แสงมาล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา ชอุ้มแสง
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงสุชาวดี อุ่นคำ
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สีชมภู
๒๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงปณิดา เสาวภา
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงวันเพ็ญ รักพงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงบุญธิตา ไกรยเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงนิตยา สัญญารัตน์
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงภิรมล สานุสันต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงอธิชา โทบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงนนท์ธิญา บัวเขียว ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงธัญญธร เกตุชาติ
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แก่นจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายอณุชา นามวงค์ ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายอภินันท์ อินพรามณ์ ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายอนุชา พรหมดี
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๖ / ๘๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ บัวทอง ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา กุลศรี ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงธนภรณ์ เวชเจริญ
๒๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงพาขวัญ สุขสังข์วรณ์
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงเกสรา ทิพวรรณ
๒๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงทรรศยา ทาบุเรศ ๒/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงเปรชา
กิปซัน คอปเปอร์

๊

๒๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๕๗

นายนรวิชญ์ คนสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๕๘

นางสาวรุ่งนภา แดงอุ้ย
๒๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๕๙

นางสาวอินธิรา ดวงธรรมมา
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายศุภศิลป สวนสมจิตต์ ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายชูเกียรติ ภักดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี พลนิกาย
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงสุทธิดา ขันทะษา
๒๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา ใจจริง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงไอลดา บุญมาตย์
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงดวงฤทัย คณะแพง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงอนุธิดา เนติศรี
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ คมขำ
๒๔/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงเอมอร จันทร์ขอนแก่น ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงพัชรพร เทียนศรี
๒๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงศศินา วารีพัฒน์ ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายนันทกร สรวงศิริ
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายสุรยุทร โคกสถาน
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงอิททิรา กาญบุตร
๓๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงอาริษา คล้ายสอน
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงฟาใส หอมรัตน์
๑๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉิมพลี
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา พละการ
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงรุจิรา น้อยนาดี
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายศักดา มินทรนวกุล ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายกฤษกร เทษาวงศ์ ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายธราเทพ ปะกาวะรัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงขนิษฐดา แก้วฝายนอก
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๘๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยอดเพชร ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๗ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงพิยดา มุ่งสิน
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงเณริกา พรมกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

อรรคจันทร์
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายวีรพงษ์ อ่วมทองดี
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายวัชระ กิจสกุล ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายภูผา มาลาวัลย์
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองอาสา ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงเนตรอัปสร แจ่มแจ้ง
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงอรัญญา แก้วพรรณา
๒๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงศิรภัสสร สีมา
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงชนิตา ศรีพรหมมา ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงภณิตา แก้วเกตุพงษ์
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงจารุมน ชมจิตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงวรินธร เกิดโภคา
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงสุนิสา แกมจินดา ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงพรพิมล อุ้มช้าง

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงพจนินท์ นุชเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงอุภาภรณ์ ไชยบัวรินทร์

๑๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงมินลิตรา ถินวิลัย

๒๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายดำรงเดช สุดตะนะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายอัฐพล พุ่มจันทร์

๒๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

อโนดาต ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายธีรยุทร แก้วงาม ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๐๘
นายนัฐวัฒน์ ตันแก้ว

๋

๒๑/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายภูมิภัทร พรมราช

๒๔/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายอนุรักษ์ เสืออยู่สาย

๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงพรพรรณ ยุตตรินทร์

๑๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงสุภาวรี เกาะเพ็ชร ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงกัณฐมณี แค้นคอนฉิม ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงทิพกัญญา ยัญศรี
๓๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงปารชาติ บุญสมเชือ

้

๑๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๑๖

นางสาวจิตติมา สุดเกตุ ๔/๒/๒๕๓๓ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๑๗

นายสายชล ช้างโรจน์
๓๑/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๑๘
นางสาวประภาพรรณ

ดอกรัก
๑๔/๙/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๑๙
นางปนวดี นิยมทอง

๑๑/๙/๒๕๑๙
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๘ / ๘๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๒๐
นางสาวบุปผา อยู่เสือ

๑๘/๒/๒๕๑๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๒๑

นางนัญจรงค์ คล้ายมงคล
๑๑/๔/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๒๒
นางสาวสุภัค กุลไพศาลธรรม

๒๑/๒/๒๕๓๐
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ เอียมละออ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายณพฤทธ์

ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๒๕

เด็กชายปรากานต์ ศาลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายจิรภัทร บรรณวัฒน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ภูมิสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ ศรีอัมพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงกรกมล กมลนาวิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงนลวัชร์ แก่นท้าว

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงณัฐนิชา พวนใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงฐิตารีย์ จันทร์โต ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงสุนทรี สัมฤทธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงปารมี จำเนียรทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงสิริโสภา พุกกะวรรณะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงสุจิตรา แจ้งดี
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงปทิตตา บุญชู
๑๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงอังคณา ศรีตระกูล ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงกัลยกร ลวดทรง
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายศุภกร นิตยผล

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ คำเสียง
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายวัชรากร ภูดวงจิต ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายศุภกร ยุคง ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายกฤษณะพงค์ วาฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายจักรพันธ์ ทะรารัมย์ ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายศุภณัฐ ยุคง ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา

่

กุสุมาลย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายธนากร ชูเชิด
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายธีรวัฒน์ กันเข็ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงฐิติพร แหวนมณี

๑๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ สุขสวัสดิ

์

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงเพชราภรณ์ นรดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๕๓

เด็กชายอดิเทพ นิสสัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงจันทนิภา ประเสริฐรัมย์

๓๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๙ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงเปมิกา ศรีอำ
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายยุรนันท์ ปอมถาวร
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงเกศดา หินทอง

๒๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายศุทธิกร หอมหวล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายอรรคเดช ปลีนาค
๒๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงชลลดา แสงมา

๒๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงสุขสมัย สีนวล

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายพฤทณ์พงษ์ พีระพัฒนพงษ์

๑๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ วิวาห์สุข

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ เทพนวน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทนา

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงวรรณวิสา บัวเผือน

่

๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงวันพรรษา บัวเผือน

่

๒๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๖๘

เด็กชายนันทศักดิ

์

วังโส ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายเทวัญ วงษ์สว่าง ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายสรายุทธ อร่ามสุวรรณ์

๒๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๗๑

นายสราวุธ สีดา
๒๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายทินกร สมคำ ๗/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายจิรายุ พิมพ์จันทร์

๒๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๗๔

เด็กชายวรพล ทองน้อย
๑๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๗๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กล่อมบางละมาด
๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

กระแสโท
๓๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๗๗
นายชานนท์ แซ่ลิม

้

๒๐/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายอธิกรณ์ เทศรุ่งเรือง
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ ศิริคง
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงชลธิชา พ้นภัยพาล

๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงสุวรรณา คำพา ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงปยธิดา อยู่สูงเนิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงอรดี พะระมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงชลฐิชา วิวาโค

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงนันธิดา ปานทอง

๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงวิรชา สามบุญลือ
๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงศศิประภา ศรีกระทุม
๑๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา อังคะ
๑๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงนิภาธร เขือนธะนะ

่

๒๒/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๐ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายณัฏฐพิมุขส์ ธนะวรเสฐ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงณัชชา ขจรกลิน

่

๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดตโปทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงวรัญญา ทองไพบูลย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดตโปทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงณัฐสุดา เสตพันธุ์
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงมานิตา สกาวจิต
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงอักษราภัค พรมแดง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดิงขุนทด

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงนพวรรณ ศรีทองอินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงศรันย์พร บุญคุณากร
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงสุรภา มุสิกะพงษ์ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายธนกฤต แสวงผล

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงพลอยพัชชา เรืองพุ่มทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายศุภชัย ตันไล้ ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๐๓

เด็กหญิงอัญฐิการ์ เปาทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงรัตนากรณ์ พิทยากูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๐๕

นางสาวชัญญานุช วิสุทธิวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายเมฆาฤทธิ

์

เดชสุภา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายวีรภัทร วรรณทิพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงธนิษฐา สายอุต

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงปาณิสรา อุมะวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงสุธิดา เรืองสุขสุด
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงแพรวา ผินกลับ
๑๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงแพรวา พานทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงนภัสสร สิงห์ชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงณิชาธร ลึกซึง

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๑๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขุนศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงนันทชพร เปลียนกลาง

่

๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๑๗
เด็กหญิงปฐมกาญจน์ โอสถ ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงเจนณิษา จำสันเทียะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงมนัสวรรณ คล่องถนอมสัตย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงปุณยนุช ศักดิภูเขียว

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ราชเนตร ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงนุชวรา อ่อนสมพงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดปาลิไลยวัน  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงกวิสรา ศรีบุตร ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงนภัสสร เทพอาษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๑ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงจิราพร ภานตุ้มเหลา
๑๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงอรทัย ชลประสิทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงธัญรดา เนตรมุกดา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงรุจีรา ระวังการ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงณภัทร นิลจินดา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงดาราพร แสนยากร
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงภัคจิรา จันทร์สนธิ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๓๒
เด็กหญิงปภิญญพัทธ์ พริมากุลกิตติ

์

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงปณิตา ประทุมเหง้า
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงชาลิสา ปล้องจันทา ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงกชกร เทียมทัศน์ ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงอุมาพร แสนยากร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายจักรพงษ์ ทะรารัมย์ ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงพรวลัย กู่สันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ฟุงเฟอง ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ แสงดี
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายศุภกร สิงหา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายธนะวัฒน์ พุฒมาลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายสุวัฒน์ พรมที

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงพัชรกัญญ์ พัชรวลัยกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงปวริศา โชติภูมินนท์ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงฐิติยา อยู่สำราญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงเขมิกา พงษ์ถาวร ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงลลิตพรรณ ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงภัทรินธร เรืองนาม
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงญาราภรณ์ จันทร์คูเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายกิตติพิชญ์ เรืองศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายวรัญชิต เชิดไธสง
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายติณณภพ นุกรรัมย์ ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรหมสิงห์ ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สมใจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงพิชามญชุ์ เอือจิรกาล

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงภาวิดา โชติมงคล
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๕๘

นางสาวสารอน เอือม

้

๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทับจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๒ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายธีรภพ คมกฤษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงชลธิชา สุธาโน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงกนกพร เจริญประโยชน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงไอลดา เลิศฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงณัฐิดา ทรงศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงพิมพ์พจี หน่อแก้ว ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงปรารถนา ดวงแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงอัยลดา บุญคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงลลิตา มลสิน ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงพรวิมล เอียมสวัสดิ

่ ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๗๐
นายกาลัญู กลินกาหลง

่

๑๒/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายนพเก้า สิทธิทิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายสุริยะ เชียงเถียน
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายขวัญเมือง เหรียญแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายรังสรรค์ ชิณกะธรรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายสุริยา สุขเหลือ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายปฐมพร จีนขำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายวรากร คุ้มโต
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายอนุวัต บัวศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายนครินทร์ ขาวสอาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงกนกนิภา เกตุแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงธนิตา ชมแสงแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินทร์เมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงธนพร โรจนวิสุทธิกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงพนิดา นาคไทรทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงรพีพรรณ อินทรเดช

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงนุชนารถ แอลอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงธัญจิรา ภุมมะระ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงพรพิชชา ชูชืน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายพิสุทธิ

์

วงษ์มณีวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงปยาภัสร์ เหรียญแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทิพย์มาร
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงภารดี พุ่มชะเอม
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงศิรินภา ตันบู๊
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงน้องคูณ สุขเหลือ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๓ / ๘๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงโชษิตา มิตรมากร
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๙๖

นางสาวกัญญารัตน์ พิทักทิม
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๙๗

นางสาวบงกช สินฉาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงอัญชิษฐา คุ้มครองรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงธิดาพันธ์ พวงจำปา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายปรเมท ทองดีสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงมัลลิกา เพ็งศรีโคตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๐๒

นางสาวสุมินตรา แสงไสว
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงศิริทิพย์ ทำธุระ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๐๔

นายกิตติพงษ์ จันทร์เงิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๐๕
นายนาคินทร์ เซ็งขุนทด

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๐๖

นางสาวศุกลภัทร์ สุขสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายอดุลย์ วงศ์บุญมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๐๘

นางสาวธนัชชา ศรีนวล
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๐๙
นางสาวโสภาวรรณ วิชาราช

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงอินทิรา ควรพูนผล
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๑๑

นางสาวณัฐชญา มาตะรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงปนัดดา ทราพงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๑๓

นางสาวรุจิกา นันทะศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๑๔

นายชนธิป ก่วยเกียรติกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๑๕

นางสาวกมลรัตน์ สำนักวิชา
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๑๖

นางสาวนริศรา สุดสงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๑๗

นางสาวดารารัตน์ ดงใจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๑๘

นางสาวภัทรียา อรุณแสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๑๙

นางสาวอารียา ศุภวงศ์วรรธนะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๒๐

นางสาวรังสิภัทร์ นพภาลัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๒๑

นายวิสุทธิ

์

นุ่มโหมด
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๒๒

นางสาวบุณฑริกา อินทร์ไธสง
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๒๓

นางสาวอณัญญา พนมโสภณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๒๔

นายสหภาพ เมธาสมภพ
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๒๕

นายพันธชา แจ่มแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๒๖

นางสาวนัชชา วอคเกอร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๒๗

นางสาวรมิตา ธรรมวงศ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๒๘

นางสาวกนกพร แสงแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๒๙

นางสาวอภิญญา นินทะการ
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๔ / ๘๗
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ชบ ๒๕๕๙/๒๒๓๐

นายปฏิภาณ
อิศราประทีปรัตน์ ๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๓๑

นายภูวดล ดีดำรงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๓๒

นายธนภัทร ชำนาญพูด
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๓๓

นายเมธัส สมบูรณ์อุรา
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๓๔

นายพุฒิเมธ ชุมตีนอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๓๕

นายธีรนนท์ สุดประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๓๖

นางสาวอัญชิษฐา เกิดเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๓๗

นางสาวอริศ ดีคอสเตอร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๓๘

นางสาวปนปนัทธ์ ศรีปาน

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๓๙

นางสาวเยาวเรศ สุมาลัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๔๐
นางสาวกนกลดา สุหร่ายเพชร

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๔๑

นางสาวเขมจิรา เฉลิมสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๔๒

นางสาวกมลพรรณ สีทับทิม
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๔๓

นายอรรถพล กาญจนบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๔๔

นางสาวคณิตตา ดงยะโสภา
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๔๕

นางสาวพัณณิตา มีสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๔๖

นางสาวภัทรพร แสงจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๔๗

นายปวริศ สีสาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๔๘

นายนิตินันท์ ยังถาวร
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๔๙

นางสาวนาตาลี ซีกเลอร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๕๐

นางสาววิภาดา ภูเลียมคำ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๕๑

นายศุภสิทธิ

์

ฉัววิเชียร

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๕๒

นางสาวหทัยพร คงธนทรัพย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๕๓

นางสาวปยาภัสร์ ศรีเพริศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๕๔

นางสาวแพรพลอย สุ่มสม
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๕๕

นางสาวธวัลลักษณ์ เกตุทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๕๖

นางสาวมานิตา บรรณะชัยศิริสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๕๗

นางสาวมนต์นภา เกียรตินุทัศน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๕๘

นางสาวณัฐณิชา ใจตรง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๕๙

นางสาวนริศรา วราวุฒิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๖๐
นางสาวกวินทรา กิจโชติพัฒนา

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๖๑

นางสาวปรวเรศ ธารณาธรรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๖๒

นางสาวพัชรี คำโส
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงแสงจันทร์ แซ่ซู
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงศิริพร บุบผา
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๕ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงพรฤดี ชาญกล้า ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายธณัฐ ช่อม่วง ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายกิตติพศ อับดุลเลาะห์ ๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายณัฐพล สมบุญ
๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายวัชรากร นาคสังข์ ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๗๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ รักษาราษฎร์ ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายชยพล ปาณะวงษา ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายจันทพร รัตนจินดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธีรภาพสมบัติ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายอนุรัตน์ นาดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายวันชนะ ลีบำรุง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายภูวดล อ้นพา
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายรามิล พรหมคุณ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายปฐมพร โสภา ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายธนดล สุภิญโญ
๑๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงธนารีย์ ทรัพย์ลักษณ์
๑๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงชลดา สุขประเสริฐ
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงสมิตา ทิพย์สวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงอินตอง กาเหวา
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงวิภาดา รืนอารมย์

่

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงสุวิชาดา วงแหวน
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงปทิตตา ผาโคตร
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงกิรณา เข้มแข็ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงณัฏฐนิชา แสงชูโต ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงทัณฑิกา เถิงสวัสดิ

่ ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงกัญญณัช เวชภูนนท์
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงพรรษมน พงษากลาง
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงตวิษา แถวถึก
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงศุภิสรา อินทรง
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงปวันรัตณ์ ยวงแก้ว
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงธนพร ผ่าผล
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ เครือโสม ๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายศักดา ทรัพย์โฉม ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายอดิเทพ นาคเนือ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายฉัตรรวี เจ๊ะหมัด
๑๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๖ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายเดชาธร กฤษสมัย

๑๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายภาสวิชญ์ อินทยุง
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายอนุภัทร นาเอียม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายนิติภูมิ แถวถึก ๓/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายรชตวิชญ์ กรรณสูตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายธวัชชัย อุรางรัมย์
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายพีรศุภ วงค์สังข์

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายมงคล รัตน์ประโคน
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คำยาจ้อง
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงนฤมิล สุขกูล
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงอรณิชา สิมส่วย

๑๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงเนตรนภา อนุวรรณ
๑๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงอณิษา สีพู
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ขำสุวรรณ
๑๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา โฉมนิล
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงใบตอง ศรีบัวทอง
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงชุติมา ทินรัตน์ ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงกฤติยา รุ่งเรือง
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายปฏิภาณ เฉลิมนนท์ ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายชัชรัณ ชัยวัฒน์ ๘/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายศรัณญ์ เลาะซัน ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายศุภกรณ์ หมืนสาย

่

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายพลเอก บุญเลิศ ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายวัชระ ฉัตรธีรชัย ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายภัทรพล คงมัน

่

๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายปริญญา แจ้งแสง ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายนฤบดินทร์ ร่มจันทร์
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายนเรศ ดารารุ่ง
๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงพรฤดี บุบผา
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงอริสรา อับดุลเลาะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงกมลรัตน กลัดเนียม ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงยุพารินทร์ เงินโพธิ

์

๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อิมแสง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงณัฐพร บุญอะนะ
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงสุชัญญา หมีทอง
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๗ / ๘๗
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เลขที

่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงเอมวลี ธิอักษร ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๓๖

แม่ชีรหัท อุรุเอกโอฬาร

๒๒/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๓๗

นายพิทักษ์ จันคำเข้ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๓๘

นายธีรภัทร บุญสัตย์ ๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงพรนภา ตานี
๒๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๔๐

นายวายุพัด เล็กประยูร
๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๔๑

นายอิทธิพล ธรรมธีรศิริกุล
๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๔๒

นายพีรดนย์ อำมาต
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๔๓

นายปรเมศร์ ทองสยาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๔๔

นางสาวนงนุช บรรจง
๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๔๕

นางสาวอริศรา ศุภผลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๔๖

นางสาวเบญญาพร แก้วศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๔๗

นางสาวอุบลรัตน์ ประกายะศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายธวัช แสงจันทร์ฉาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงลัลนา ทองแฉล้ม
๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงจิราพร ตรีมูล
๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงสุธิชา มัญจกาเพศ
๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงอริสรา สมองดี
๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงนำฝน คำครบุรี
๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงนิภารักษ์ วงษ์ประจักษ์
๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงมนทิราพร ดีพรวน
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงพรรณราย วาวนิล
๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๕๗

นางสาวธนสร คำสุข
๐๓/๑๑/๒๕๒๓

วัดหนองปรือ วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๕๘

นางสาวอรนุช เกรียงไกรฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๒๑

วัดหนองปรือ วัดหนองปรือ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๕๙

นายชำนาญ ระโหฐาน
๑๔/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๖๐

นายสนัน

่

แจ้งสว่าง
๑๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๖๑

นายธีรพล เสาวคนธ์
๒๗/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๖๒

นายชนะ อินทอุดม
๒๗/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๖๓

นายณัฐวุฒิ ผัดผ่อง
๔/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๖๔

นายสุวัตร กระจุยกระจาย
๑๑/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๖๕

นายสุธา สว่างแจ้ง

๑๔/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๖๖

นายชัยพร เจริญยิง

่

๑/๐๑/๒๕๒๑
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๖๗

นายกฤษดา บุญเซ่ง
๒๑/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๖๘

นายธันยธรณ์ พุ่มพฤกษา
๑๙/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๖๙

นายสมภพ ไตรเมธ
๑๕/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๘ / ๘๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๗๐

นายอุทิศ บุญหอม
๑๘/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๗๑

นายณัฐพงศ์ ฝากา
๑๓/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๗๒

นายคมสัน พันธ์สุวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๗๓

นายพิทักษ์พงษ์ บุญสุข
๔/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๗๔

นายคณิต นิติโชติ
๒๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๗๕

นายสรศักดิ

์

จินต์ดี
๑๑/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๗๖

นายพยัพ ซือตรง

่

๑๒/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๗๗

นายมนัสนันท์ ชาญชลยุทธ
๑๒/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๗๘

นายอเนก ศิลปไพราช
๒๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๗๙

นายวัลลภ สาลี

่

๒๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๘๐
นายอนุพงษ์ มุจนานนท์

๙/๑๒/๒๕๒๘
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๘๑

นายกริช ต้นทอง
๑๒/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๘๒

นายกฤษฎา เวียงคำ ๔/๐๓/๒๕๓๐ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๘๓

นายจักรกรี พานิชการ
๖/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๘๔

นายชัยพัทร์ นุชทองคำ
๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๘๕

นายชุติเดช ห่มสิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๘๖

นายนรากร พงษ์ชัยประสิทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๘๗

นายนเรศ ประกอบธรรม
๑/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๘๘

นายไชยวุฒิ สุทธน้อย
๕/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๘๙

นายเกรียงไกร ปยอิสระกุล
๖/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๙๐

นายจะลอ ขจรทวีไพศาล
๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๙๑

นายคมสัน ภู่ระย้า
๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๙๒

นายอามษา ศรีสัย
๒๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๙๓

นายณัฐนันท์ สีทอง
๑๘/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๙๔

นายฤทธิไกร จริงวาจา
๒๓/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๙๕

นายสุทธิพงษ์ กรมเมือง
๓๐/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๙๖

นายเสกสรร นักจะเข้
๓๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๙๗

นายอภิสิทธิ

์

เสนานุช
๒๕/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๙๘

นายสมเจตน์ เคหฐาน
๒๕/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๓๙๙

นายวรวุฒิ ขรึมสันเทียะ
๒๖/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๐๐
นายณัฐพล บางนาชาติ

๑๙/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๐๑

นายณันวัฒน์ ปทุมแมน
๑/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๐๒

นางกรุงศรี มาบรรดิษ
๑๐/๑๑/๒๕๐๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๐๓

นางสาวมนพร ขุญโยธา

๑๖/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๐๔
นางสาวปนเพชร มาลัยหวล

๒๐/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๙ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๐๕

นางสาวอนัญญา ถิรนัยอนุชา
๑๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๐๖

นางสาวขวัญเรือน เหลียวหยง

้

๑๘/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๐๗
นางสาวพัชรินทร์ ชัยเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๐๘

นางสาวเกศริน จอกแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๐๙

นางสาวอรวรรณ มันเจ๊ก

่

๑๗/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๑๐

นางสาวปาริชาติ พานเกล้า
๓๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๑๑

นางสาวรุ่งทิวา สิงห์ชัย
๘/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๑๒

นางสาวณิชาภา เปาปองสุข
๑๙/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๑๓

นางสาววราพร ทองเงิน ๒/๐๗/๒๕๓๐ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๑๔

นางสาววันธินี จันเผือก

่

๒๖/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๑๕

นางสาวเนตรทราย คล้ายพงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๑๖

นางสาวบงกชรัตน์ ชูยิม

้

๒๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๑๗

นางสาววันวิสา ชุ่มชูรส
๒๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๑๘

นางสาวสิทธิพร วรรณศรี

๓๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๑๙

นางสาวธันยพร ซือตรง

่

๑๗/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๒๐

นางสาวภัทราพร โขงกลาง
๕/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๒๑

นางสาวนิลาวัลย์ จิปริก
๒๔/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๒๒

นางสาวทรงสุดา หนองสูง
๒๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๒๓

นางสาวศศิประภา กาพล
๒๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๒๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์แดง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายวีรชล ทองหลาง
๒๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายรณวีร์ อินต๊ะวัง
๑๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายศุภกร หมายกลาง
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายเอกรัตน์ แสงสุวรรณ์
๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายปรีชา แผ่นทอง ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๓๐

เด็กชายชยธร ศรีเลิศ
๒๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายภัทรพล บรรเลงทรัพย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายณเรศ เนียมรัตน์
๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายพิพัฒน์ สันติกุล
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงไพลิน รักโพธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๓๕ เด็กหญิงเมวดี  เอสแตล
ฟรองซ์ เบรโซต์ ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายณัฐวัตร ทวีเงิน ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ หนูเปลียน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายชนาธิป รักษาทรัพย์
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายบูรณิจย์ แสงสว่าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๐ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายธนกร พรมแพน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายธีรพงษ์ ขวัญคุ้ม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายสิทธิกร วดีศิริศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายไตรภาค ยังกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงจุฑามณี โพธิทอง

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา คณฑา
๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๔๖
เด็กหญิงอินทิรารัตน์ ทรัพย์ย่อมเกิด

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงศรีรักษ์ วิชัยโย
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงมาเรีย ฟชเชอร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พุ่มมะริน
๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ ถูกขนาดดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงดวงใจ มาเยอะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายลิขิต บัวโรย
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายโฆษิต แพรญาติ
๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายธนกร พลหาญ
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายสุธนัย จันทร์ประเสริฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายสุรเดช ธัญเจริญ
๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ยันตศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายธีรเดช น้อยนาค
๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายพิสิษฐ์ หิมะชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๖๐

เด็กชายวัชรพงค์ ทวีสุข
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายณัฐนันท์ ทวีสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายเมธี รุ่งเรือง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงจิรพร จารุสมบัติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงพิชญา แก้วอยู่
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ภู่ระหงษ์
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงธัญวรรณ ขุนเจ๋ง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงธิดามาศ ผลจำรัส
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงนวพร สุขสันต์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล บุญเนตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ คำดีวัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรเทียน
๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๗๒
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ แซ่ซิม

้

๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงผกาวรรณ สะสอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงจรรจิรา พรมวัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๑ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงพรนิภา อิมใจกล้า

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงธิวา ภูพันนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายบัณฑัต ต๊ะตา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายยศกร ราชวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ครองบุญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายพงศธร อภิรมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายยศกร หินอาด
๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายอาทิตย์ อยู่วัฒนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วรรณพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายฉัตรมงคล แทนสิริ
๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายกรวิชญ์ เสือรักวงษ์
๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงเบญจพร ธรรมกิจกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงวรนุช ใจดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ นันทโส
๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ กรัตกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงนวียา ดวง
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๙๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน พันธุ์แตง

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงเกวิตา
อารยะวัฒนาสกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงปนัดดา กุมภา
๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงนัชชา ภูษาทอง
๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงเจนจิรา รุ่งสว่าง
๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ คชวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงลัดดา แก้วปลัง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงชฎาพร ศรอินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายพัชระ สร้อยสุวรรณ

๑๙/๕/๒๕๔๕
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงอนงค์นาฏ เปยมฟา

๑๔/๗/๒๕๔๕
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายกิตติพศ ทรัพย์แสง ๗/๓/๒๕๔๕ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายวัฒนพันธ์ วะรีวะราช
๒๘/๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จิตวิมลประเสริฐ ๒๔/๑/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายสิรพัชร์ ใจกำแหง

๒๖/๕/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงจิดาภา ลิมสุคนธ์ทิพย์

้

๒๑/๓/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงกนกพร ชัยขันธ์
๑๐/๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงกฤตพร จับใจตรง
๑๓/๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงลภัสรดา ปติสุนทร ๗/๔/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๒ / ๘๗

้
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ชบ ๒๕๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายศิรภพ กำเนิดสกุลชัย
๑๒/๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงดรุณี แปนทิม
๑๕/๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายเดชายศ ตรีโอด
๒๒/๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงรุ่งนภา คำนางรอง
๑๑/๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงวรัญญา จิตรแก้ว ๘/๑/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงอภิสมย์ พรมรักษ์
๒๑/๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงจิราพัชร สมบูรณ์ ๙/๒/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงเกวลิน โกมารศรี
๒๖/๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงนิติยา เกิดสวัสดิ

์

๘/๑๐/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เขตกัน
๒๔/๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงสุจิรา จันทร์หนู

๒๓/๘/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงเจติยา บุญเพ็ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายปรเมษฐ์ แสงแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงศราวดี แก้วใส ๔/๗/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงวาสนา ลายประดิษฐ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงภัทรมณ สอนศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๒๖

นางสาวมัลลิกา นากทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๒๗

นางสาวสโรชา เร่งร้อน
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๒๘

นางสาวพิชญา พรมใจจอม
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๒๙

นายภานุวัตร์ มาชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๓๐

นางสาวภรณ์ทิพย์ เสนิทัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๓๑

นายเกือกูล

้

แสงอุไร
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๓๒

นางสาวสิริพา ภานุลาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๓๓

นายปรัชญา ณ รังษี
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๓๔

นางสาวธีรนาฏ มงคลเพ็ชร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๓๕

นางสาวธีร์วรา มงคลเพ็ชร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๓๖

นายบวรภัทร อรุณรัตตโนภาส
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๓๗

นางสาวขวัญชนก นามศร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๓๘

นายณัฐวัฒน์ วงษ์ไพศาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๓๙

นายภูมิฤทธิ

์

นามแสง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๔๐
นางสาวกัญญามาศ สมัครเขตการณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๔๑

นายธนากร ลำจวน
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๔๒

นายทวีศักดิ

์

ชนะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๔๓

นายพชร ชาญเชิงพานิช
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๔๔

นายนราธิป ขมเล็ก
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๓ / ๘๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๔๕

นายพิชัยยุทธ เกตุสุวรรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๔๖

นายชยกร ศิริรวิภาส
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๔๗

นางสาวศริสา ทะราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๔๘
นางสาวภรพัฒน์ชญา ชุ่มชืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๔๙

นางสาวสุภิศชญาย์ เอียมสะอาด

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๕๐

นางสาวชนม์ธิชา สุดใจดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๕๑

นายศุภกิจ จันทคราม
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๕๒

นางสาวชลลดา หัวใจเพ็ชร
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๕๓

นางสาวกนกวรรณ พุ่มเถือน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๕๔

นายยศวัฒน์ พิพัฒน์สิรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๕๕
เด็กชายเศรษฐเดชน์ เลิศดำรงค์ฤทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายปริญญา ศรีเศษ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายรัฐธนนท์ ธนาศักดิวรรัฐ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายเอกปพณ อารีย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายธนพร ระมังทอง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายไชยวัฒน์ ปรีหะจินดา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายฐิติพงศ์ อินทร์บุหรัน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายวรพล จันดาหาร
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๖๓
เด็กหญิงกฤษฎ์ณภัทร

แววสูงเนิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายชวลิต ชินธนเศรษฐ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๖๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ ดอกพุฒซ้อน

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงณัฐนิชา แม้นพยัคฆ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ประมูลจักโก
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายภูริภัทร เพ็ญต่าย
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงอรปรียา ทิพย์แสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงศศิธร เพ็งนเรนทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงกัลยาพร ณ. วันดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงกุลนิฐษ์ รุ่งเรืองพิสุทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงชฎาพร ลิมรักษา

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงชฎาภา ศรีพุ่ม
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงชิรพร อ้วนเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงปยมน ย่อมจรัส
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงนิจวรีย์ ขุมทรัพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ มากสิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายเบิกฤกษ์ อินฉาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๔ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงกัลยกร บัวชะอุ่ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงนัฐพร ศรัทธาคลัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายบุญยกร ขำกระแสร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงสุพรรษา สังข์มีชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายปุณภณ อัครเตชนนท์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงธัษฎาพร บุญฉลวย
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงฐิตา คำม่วง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงรัตนากร ผ่องแผ้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายพชร คำสัตย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงศุภนิดา ไชยรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงทิพวรรณ เพิมสิน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงอธิชา เมฆบำรุง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ สุวรรณเขตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ญาณวิเศษสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงพชรมล พันธ์เลิศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายอรรถพล นุ่มเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๙๖

นางสาวยลรดี เขาแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๙๗

นางสาวณัฐนิชา กุดทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายปริพัฒน์ ปะสิงชอบ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงพัฒน์นรี นำแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายจักรกฤษ เฉียบแหลม

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๐๑

เด็กชายฐิติพงศ์ เอียมประชา

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายอาณาเขต ยอดดำเนิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายกมนทรรศน์ วุฒิวงศ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงฐิติชญาน์ ชำนาญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายผดุงเดช ดวงอภิวัฒน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายธีรภัทร์ ดวงมาลา

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงฐิตา เพชรเสถียร
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๐๘

เด็กชายจิรวัฒน์ จำปาภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๐๙

เด็กชายวสุ เอียงปราณี

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายพงศ์ศิริ วงศ์งาม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายศิริอนันต์ ยอดประดิษฐ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายนราธิป กิจประยูร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายศรธรรม วิยาภรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายธนพัฒน์ นาคาพงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๕ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายคมชาญ ซ้ายเส้ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายนนทวัฒน์ กุลนิล
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายมนัสร์ ลิมเจริญตระกูล

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายธนพล กาวดิลก
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายวงศธร ปตคาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

เนตรคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายกฤติเดช โบกกระณีย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วรรัตน์วัฒนกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายจิระโชติ ใบบัว
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงนันท์นภัส จุลเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงธัญสินี วันสาสืบ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงนัชชา ธรรมรักษ์ศิริ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๒๗
เด็กหญิงก้าวกาญจน์ เนียมไผ่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงธนสพร วิยาภรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ถนอมทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงรัศมี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงอนัญญา นาคเอม
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงนชิกานต์ พรชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงฐิติวรดา รัตนการ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงสุวิชญา จตุรภัทรานนท์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ เขียววิลัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงกันธิชา เศษโถ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๓๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ รอดดอนไพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงภนาพร พรมแสง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงศศิเพ็ญ สอนสุภาพ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงกนกกานต์ กระจ่างโพธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ยังยืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงบงกช จันทร์สุวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงอารดา ธรรมบึงการ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ นาคแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สุทธิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายจารุพงศ์ สันวดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายอรรถโกวิท หัสเสนะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายฐาปกรณ์ วิยาภรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายพีรพล เจริญสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๖ / ๘๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๕๐

เด็กชายรัชกฤช มโนถิรกุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายสฤษฎ์พงศ์ ปญญาประทีป
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายภควัต หิรัญกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงศศิธร โภคประเสริฐ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงอภิญญา ไผ่แก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ กร่างทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงณัฐชา กิตติบดีสกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงอภิชญา โสภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงนภัค เจริญดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงศิริรดา แก้วภักดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงศิริลดา สุขศิริ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงจิราวรรณ สุขคเทพ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงรุจีราภักค์ กันเกตุ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงมัลลิกา โสธนะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงมัลลิกา คูหาทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงสุวรรณี แต้ประเสริฐ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ล้วนโค
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงจิดาภา ดีนาน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๖๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๖๙
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ กัณหา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงอินทร์ทิมา บวชสันเทียะ

๊

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๗๑
เด็กหญิงวรรณศิกานต์

เกียรติสิทธิธนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงสุพรรณี เลียงบำรุง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๗๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หนูคง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงชนัญชิญา แพะปลอด
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงแพรทอง คำดำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงชลธิชา แสนบุญมา
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงสิริศรีรัศม์ หิรัญกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงกมลชนก ตุ๊เสงียม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงจิตรานันท์ ษัษฐีสิต
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายวรากร อินทะมาลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นาคอรุณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายวัฒนชัย รอดช่วย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๘๓
เด็กชายณัฐธรรมนูญ สุขสมบูรณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ กรกฎ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๗ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายอานนท์ เริกโหรา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายกองทัพ โชติธนาพร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายณัฐพล สีหารัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายเอกดนัย ผาอินดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายดารชาต์ สุธรรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายโกศล แทนแย้ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายภราดร ฉิมท้วม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทร์หงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายฐิติพันธ์ สอดแจ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายณภัทร นวมวัฒน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ ปรางแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงพรนิภา วรรณพฤกษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงพชรพร ร่มเย็น
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงพรพิมล เกตุสุริยงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ตังศิริ

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงเพ็ชรยพร เอียมสุข

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงกมลชนก สีแสนซุย
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงญาดา จันทร์เวโรจน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงนนทลี สิทธิกรณ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงกัญญาภัทร สุนาวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงณัฐฌา ศรีพูล
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงอัมพรกัญ ขาวสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงพิกุลแก้ว เจริญกิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงลัดดา จินันทุยา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายอนณ เจริญสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายรชต เหลืองอ่อน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายฑัณทรณ์ แจ่มจิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายธนภัทร ทาระกาล
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ โจเวลลานอส
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายไตรรัตน์ นนท์สกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายณชล สุขเอียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายกิตตินันท์ กาลกสิขะวิธี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายชนาธิป ไตรทิพย์ตระกูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ ดิษฐ์รอด
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายกรณ์ตนัย แสงแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๘ / ๘๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายชนาธิป ชาติวิทยา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายวุฒิชัย เปลืองเจริญ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายอมรเทพ ปอมบุบผา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายนันทวุฒิ นพน้อม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายสกาณ นิมสุวรรณ์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายกันตพล โพธิสุด
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงดลวรรณ เนินอุไร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ มากคช
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายนฤชัย เสียงเพราะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงฐิตารีย์ พละสาร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงพุทธิพร สรรพาวุฒิ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงดวงหทัย ฉัตรแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงพลอยชมภู จำเริญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงปารมี มโนถิรกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงชุติมา ขาวดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงศศิกาญจน์ บุญประเสริฐ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงมะลิกุล มาติยา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงรมิดา สาระอินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายแพทริค แมร์เด้อร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายนันทปรีชา ทุมแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๔๐

เด็กชายธีรภัทร โพธิสาลี

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายพชรชล สอิง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายอัครเดช ศิริวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายสิทธิพร วิศิษฐ์ศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายสหัสยา พลเคน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายสรศักดิ

์

นิมประเสริฐ

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายญาณาธิป พิทักทา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายอโณทัย โพธิรักษา

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายณัฐพงศ์ พรมดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายสพล สุขรุ่ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายวัศพล สากร

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายอภิวัฒน์ คัชชา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายกรกช ปุงข้อ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายเอกพล ทาหล้า
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายธนกร สุรชัยจรินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๙ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงวรัทยา สังสุด
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงณิชารีย์ นำแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ชอบงาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงสุชานันท์ นาคน้อย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงกรกะรัต มโนสงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วิจิตรถาวร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงปาจรีย์ ละมิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงรมิดา น้อยเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงเบญญาภา แสนสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงธนพร ชัยชาญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงภัณฑิรา ธัญญาโภชน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงพีรศญาณ์ สันติโชตินันท์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงธีรพร มาลาทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงปลายฟา ประดับศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงนภสร ชุมภูบาง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายธนดล
สิทธิปญญาพิทักษ์ ๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายพงศกร ปูแก้ว ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายพนาพล จิตรพรทรัพย์ ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายนราวิชญ์ บุญรอดกลับ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายยุทธรินทร์ เจริญศรี
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายอินทัช รุณนะ
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายนพดล คล้ายมณีหาญ
๑๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายอัษฎาวุธ ไวยะพันธ์
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายธนพล ชูทอง
๒๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายปยะพงษ์ สีดาจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายเบญจรงค์ แตงเจริญ
๒๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๘๑
เด็กชายปรัสรินทร์ฎา พรกิจประสาน

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

เรืองเดช ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายอานนท์ ซาไธสง ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายธนากรณ์ วงศ์คำหาญ
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายนเรศร จิวบาง

๋

๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายวงศธร เสสุคนธ์
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายพงศธรณ์ หลวงทอง
๒๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายณัฏฐชัย มาตทอง
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายภัทรดนัย เหมขะจิต
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๐ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๙๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ พรหมมา
๒๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงกัลปงหา เจือมังมีทรัพย์

่

๓๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงอรอุมา เลิศธัญญา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงเบญญาภา โพธิบุตร
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ รู้รอบ
๒๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วรฤทธิ

์

๒๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงจิรดา วิริยะกุล
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงจุฑาภัทร เสริมแสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงชาลินี รุ่งแจ้ง
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงเมธาพร กลินพยอม

่

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงศิริอัญญ์ อันเจริญธนกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงสุชาดา เคนอรัญ
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงนพรดา มณีนาค ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๐๓

เด็กหญิงพรพิมล นามพร
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงบัณฑิตา นพตากูล ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงวิชิตา บัวปลี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายกีรติ ขาวสะอาด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายธีรภัทร์ กล้าหาญ
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายวีรภัทร ทองจาด ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๐๙

เด็กชายแอร์วิน แอลลิงเซ่น ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๑๐

เด็กชายกัญจน์ จันทร์หอม
๒๕/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายศุรวีร์ รวยระรืน

่

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายสุทธิพจน์ วินทะไชย
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายกฤตพจน์ คำวันนา
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชืนชม

่

๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายประพันธุ์ ยอดอาด
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายสรศิรา จินาพันธ์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงวราพร เกตุพิบูลย์
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงพัฑฒิดา ภูพันลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงสุนิษา สาสังข์
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงธนัชชา เฉลิมกลิน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงกันธิชา ควรสงวน
๒๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงภัทรวดี ทองดี
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๒๓
เด็กหญิงเพชรพรรณ เฮงสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงอริศรา โตวังจร
๓๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๑ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงภัทรปภา มณีจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงสุรีวนันต์ โสดานิล
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงธัญญารีย์ สาระคำ
๑๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงสุพิญญา ใจบุญ
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายธนกร หอมชืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายณัฐภัทร ศรีหล้า ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

อรชุน
๑๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๓๒
เด็กชายอนุพงศ์ศักดิ

์

พึงจิตร

่

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายธันวาพุฒ อุทธา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายศุภกฤต นวลแก้ว
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายแสงอรุณ นามมัน
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงอรพิน นามประสิทธิ

์

๑๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงหยาดฝน สืบแสน ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงฐิติชญา กลินสายทอง

่

๑๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงวรารัตน์ กันภัย
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงสิริกร บุญชุม ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงวนารักษ์ เวฬุวนารักษ์
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงปานไพลิน สิงหนาท

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ พรประสิทธิ

์

๒๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงพัชรา สะสมทรัพย์
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงสุธามาศ วรรณโอ๋
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงจารวี บรรเทา
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงวิไลพร คำแสน
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายณภัทร จำปาทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายปณัย ประเสริฐ
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายชญานนท์ คำเพ็ญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายธีรภัทร ศาลาทุ่ง ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายณัฐภัทร นาครักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ เตียววณิชกุล
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายเอกณัช ดิษฐ์สูงเนิน ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ สิงห์ป ๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายธนาธิป สหพานิตชิณ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายสทาวุฒิ ปญญาเร็ว ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายอิศวะ กุนอก ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงณัฐวดี โกมลวานิชย์
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๒ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงอัจฉราพร มาโชค
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงนิรัชฌา กลำปวน
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงปยะดา ช้างวัน
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ จันทร์ดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงรุ่งนภา บุตรา ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงศิริษา ธรรมภักดี ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงวรรณศา จตุเทน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงสุวพร ศรีทุนา
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายธนพล เย็นชืน

้

๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายพัฒนายุ อินทะสิทธิ

์

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายอัครพนธ์ ดอกบัวผัน

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายศรราม พรมมาจันทร์ดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายรัตนเมฆ โชคชัย
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ม่วงสอาด
๑๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายโอม เนียมทิพย์ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายธนะวุฒิ แสงย้อย
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายชลชาติ โทฮาด ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายจิตติ เล็กสมบูรณ์
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายธเนศพล จงกลสถิต ๒/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายปารมี ประโมศรี
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงธารทิพย์ แจ่มวรรณา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงณยฎา เจียมจันทร์
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงศุภาภร แก้วสมุทร์
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ กิงแสง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรเจียงคำ ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงเปรมสุดา เกษมรมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงกวินทิพย์ ฟกแก้ว
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงปรียา จอมคำสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงพิมพิกา ดวนใหญ่
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ หงษ์ชาฎา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายพีรพล ผลสว่าง

๑๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงปริศนา ษัฏเสน
๒๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงโนห์รา เขม้นดี
๓๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายนฤพล สายสมร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สังข์เงิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๓ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายสุภิรักษ์ วาจาดี
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงวิชุดา ผลดา
๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงปาริชาติ พ่อเกตุ
๒๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกิดรอด
๒๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายสาธิต โกติรัมย์
๑๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายสราวุธ รักษี

๒๔/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๐๑
นายสหรัฐ แซ่แต้ ๕/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ปรีดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายวัฒนะ จันทร์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายอาทิตย์ เกิดพิมาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายณัฐนนท์ อภินันท์สุขศรี

๒๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 7

วัดบุณย์กัญจนาราม
 

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายนนทชัย นนทะภักดี
๒๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๐๗

เด็กชายณัฐพงศ์ กลางโคตร
๑๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงวรรณรัตน์ เพ็งมา ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงกฤตธิรา พลาบดีวัฒน

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุ้มมิตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงการะเกด สายหยุด
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงกิตติยา โตศิริ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงจิราพร หารโกทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงชนกานต์ ทองโต
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงชวัลญา สังข์วงค์ษา
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ทองสัมฤทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๑๗
เด็กหญิงใต้ดวงตะวัน คำมะตะศิลา

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา พรมชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงธนพร เจียรพัฒนาวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงนาถนรี เรืองศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงนิชา บุญน่วม
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงนิศาชล มหาผล
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ทองวิเชียร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายปณณธร ส่อสืบ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงพลอยชมภู นาประสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายภาคภูมิ พิมพ์อ่อน
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงมัฆณา สุกใส
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บุญแน่น
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงรติยา สามารถ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๔ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงรุจิกา ทับอาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงวรรณนิสา เกษตรนนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายสหรัถ ไทยธรรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงเสาวภา ทวี
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงอรวรา ลิมภักดี

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา ศานติธรรมพร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงอาภัทรา จันทร์สิงห์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงอารยา ภิญญสาสน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงอุบลทิพย์ ตันตระกูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๓๙

นางสาวทิพย์อนงค์ ธนะสีลังกูร
๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๔๐
นางสาวนฤมล จันทรสุรินทร์

๕/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๔๑

นางสาวศิณัฐตา ธรรมนันท์
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๔๒

นางสาวสวรส ตรีกุย
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายพงศกร เมฆชัยสงค์
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายภาณุพงษ์ แสงสีกร ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงจณิสตา เชือนพรัตน์

้

๑๓/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงจันทนิภา สุทธิทรัพย์
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ไมตรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงจิตราพัชร ตังสิทธิ

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงชารินา ชลกล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงฐาวราภรณ์ มารเวก

๑๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงฐิตาภา อดทน
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๕๒
เด็กหญิงบุณยทรรศน์ วิถี ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงพิชญาพร ขันทเขต
๑๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๕๔
เด็กหญิงลักษณ์นารา สังวาลย์จันทร์ ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงวรวรรณ บุญหนัก
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงวิภาดา รักสุข
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงศรุตยา เผยโคกกรวด

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงสุชาดา ไมตรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงอภิสมัย ทำนา ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงอุรัสยา เจ๊ะสมาแอน

๒๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ลิมภักดี

้

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงจารุพร แก้วประสิทธิ

์

๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงรัตติยา ทองอ่อน
๒๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายธนพจน์ บุญศิลป
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๕ / ๘๗

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงณัฐฐาพร เสือสมิง
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงธมลวรรณ แสงทอง
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ อนุรักษ์ ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงสุจิตรา โสมดำ
๒๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงญาณิศา โปร่งทอง
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงธีรนาฎ คุ้มครองทรัพย์
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงกิติปวีณ์ สวัสดีมงคล
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงพรลักษม์ หิรัญรัตน์ ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงอริสรา สุนทรประจักษ์
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๗๔

นางสาวผุสดี สุขสีดา
๑๙/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๗๕

นางสาวคชาภรณ์ ชูชัยศักดิ

์

๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๗๖

นางสาวปาลิตา แสนหล้า
๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๗๗

นางสาวพัชรกัญญา บุ้งทอง
๑๒/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๗๘

นางสาวรวีวรรณ โชติรสกุล ๗/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๗๙

นายนนทรี สุพรหมอินทร์ ๘/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๘๐

นางสาวชุติกาญจน์ จิตวิญญาณ
๒๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๘๑

นางสาวพิชญา คงเพชรศักดิ

์

๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๘๒

นางสาวกมลณันธ์ ตังสิทธิ

้

๕/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๘๓

นางสาวเกวรินทร์ กวางตุ้น
๑๒/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๘๔

นางสาวเกวลิน เทพอินทร์
๒๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๘๕

นางสาวพัสวี หัตถกิจ
๒๖/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๘๖

นางสาวสิราวรรณ เปรมจินดา
๑๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๘๗

นางสาวขวัญตา แก้วบุตรดี ๑/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๘๘

นางสาววรรณิดา ยินดี
๑๓/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๘๙

นางสาวรุ่งระวี ทำมุ่ง
๒๐/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๙๐

นางสาวปานกมล ศิริโชติอาภรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๙๑

นางสาวสุมินตรา แซ่ตัง

้

๓/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๙๒
นางสาวรัตติญาภรณ์ วันโน

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๙๓

นายปฏิพัทธ์ เชือวงษ์

้

๒๒/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๙๔

นางสาวธีรภรณ์ สิงห์ฟู
๒๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๙๕

นางสาวมนัญชยา สวัสดี
๑๘/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๙๖

นายอัครพงษ์ ใจเด็จ
๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๙๗

นางสาวชลธรณ์ บัวคำ
๓๐/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๙๘

นางสาวเจียระไน กรมทรัพย์
๓๑/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๖ / ๘๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๕๙/๒๙๙๙

นางสาวอภิสรา ขาวสุข
๑๓/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๗ / ๘๗

้
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