
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชลบุรี  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๖,๙๙๘ คน ขาดสอบ ๑,๐๒๖ คน คงสอบ ๕,๙๗๒ คน สอบได้ ๓,๔๕๒ คน สอบตก ๒,๕๒๐ คน (๕๗.๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๐๑
นางสาวพิทยาภรณ์ ฉลองเนตรสดใส

๑๙/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๐๒
นายดนัย เกิดไกล

๕/๑๐/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๐๓
นายบุญเลิศ ยองเพ็ชร ๒๐/๒/๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยบูรพา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายนภัส ทองศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายพงศธร บุญนิธี

๒๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายวัชรชัย ฤทธิงาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายดนัย ทับล้อม

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายสุภัทร จันทโชติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายอรชุน ทองวงศ์สกุล

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สินธุธนะรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงจิราพร ภาพยนต์

๑๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงศิริประภาวี ศิริเริญ ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงเมทินี เกตุพันธ์

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ ร่างใหญ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงธริญญา สุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงวรรณสา ฆ้องพาหุ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พรคคนัมพร ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงดารารัตน์ จงมัน

่

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงสิริกาญจน์ เดชชีวะ

๑๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงนันทกานต์ แซ่เจา

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงณัชชา รืนมิตร

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงภัณฑิลา พาที ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงศศิพัชร์ ธงฉิมพลี ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงวรรณี เกิดมาด

๒๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงเปมิกา วสุเดชาสิน ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงชุดาพร อินต๊ะงาม

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายอภิวัฒน์ จันทะปะขาว

๒๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายพรชนิตว์ วงษ์ทองดี

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงจีรนันท์ วรรณสินสมบัติ

๒๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงสโรชินี สวัสดิชลวาสิน

์

๑๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงนันธนพร เรืองสุวรรณนที

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงพุทธชาติ แซ่โต๋ว

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายปฏิพล คัญใหญ่ ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายอภินันท์ พิมพ์พจน์ ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ปถวี ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงมุฑิตา เชิงเขา

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เขียววิเชียร

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๓๘
นางสาวจิตาญาญ์

เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา ๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๓๙
นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญพงพันธุ์ ๓/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๔๐
นางสาวจันทนา พูลผล

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๔๑
นางสาวธัญวรัตน์ สัมพันธ์พร

๒๕/๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๔๒
นางสาววรดา เจริญศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๔๓
นางสาวนภัสวรรณ อิมคง

่

๑๗/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๔๔
นางสาววัลลภา เทียนทอง

๓๐/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๔๕
นางสาวสงวนลักษณ์ นาขมิน

้

๒๔/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๔๖
นางสาวสุมิตา ยุติธรรม ๒/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๔๗
นางสาวนฤมล แสงจันทร์ ๙/๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๔๘
นางสาวปวีณา กิติโสภากูล

๒๒/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๔๙
ว่าทีร้อยตรีวิชัย

่

หิรัญกนกโชติ ๖/๑/๒๕๐๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงกาญจณ์สุดารัตน์

สุขแสน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหญ่อินทาราม

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๕๑
นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ

๒๐/๓/๒๕๒๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๕๒
นางสาวกิตติยา ม่วงทวี

๓/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
วัดกลาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๕๓
นายธิติชัฎม แสงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

วัดกลาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๕๔
นางสาวภัสราพร จงใจหาญกล้า

๘/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
วัดกลาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๕๕
นางสาวสุภานันท์ ลาดิษฐ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ

วัดกลาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๕๖
นางสาวชลดา รากรินทร์

๑๔/๐๓/๒๕๓๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
วัดกลาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๕๗ นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์
ชราชิต

๑๕/๑/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๕๘
นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติ

๒๙/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๕๙
นางสาวศมานันท์ ชุมทัพ

๒๙/๗/๒๕๓๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๖๐
นางสาวอุทุมพร อาจศรี

๐๙/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๖๑
นางสาวเกษริน สุกใส

๒๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงขวัญจิรา รอดสมบูรณ์ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายณัฐพนธ์ ชำนาญจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุขใจ
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงณิชกานต์ ปยะชืนกมล

่

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงทัศวรรณ ทรัพย์สมบัติ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๖๗
นายธีรพัฒน์ บัวภาคี

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงมณีมณฑ์ ศรีจันทร์

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงมณีมัญชุ์ ศรีจันทร์

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ไทยอานนท์

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงเมธนิยา พลชัย

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๗๒
นางสาววิภาวรรณ ไหวไว

๑๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายศุภกิจ มะลัยขวัญ

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดกำแพง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงอาริยา ศรีสุทธิ

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม วัดดอนดำรงธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงณัชชา เผ่าทหาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

วัดต้นสน  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๗๖
นายธนะเดช ชัยศิริ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

วัดต้นสน  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงนำหวาน ไก่แก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

วัดต้นสน  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายอนันตโชค เอียมสวัสดิ

่ ์

๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์
วัดต้นสน  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงวราภรณ์ หงษ์สุข ๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

วัดนอก  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๘๐
นางสาวสายรุ้ง เรืองศรี

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

วัดนอก  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๘๑
นางสาวอโนชา ลีจ้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

วัดนอก  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๘๒
นางกาญจนา แสงใหญ่

๐๙/๑๑/๒๕๐๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๘๓
นางธนาวดี ศัพท์พันธุ์ ๓/๓/๒๔๙๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๘๔
นายสุชาติ ลิมวานิชย์

้

๒๒/๑๒/๒๕๑๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๘๕
นายศิวนาถ วรศักดิสิริกุล

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายสหภูมิ สิริกระแสชล

๒๖/๗/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนอก ชลบุรี

วัดนอก  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายณัฐพงษ์ เห็มโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงสุรดา วงเวียน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงญาณิศา บุญทูล

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงณัฎฐา เทียมรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายธีรเทพ บัวรืน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงปยนุช ธรรมวาจา

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงพงษ์ปญญา ศิริจันมา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๙๔
นางสาวปาริตา ดีสืบชาติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพงษ์สิริวิทยา วัดอู่ตะเภา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๙๕
นางสาวพรรณิภา ธีระเดช

๒๒/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๙๖
นางสาวกาญจนา อุไร

๑๑/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๙๗
นางสาวผกาทิพย์ อ้วนพลี

๑๓/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๙๘
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีใส

๑๓/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๐๙๙
นางสาวโสภิดา พรมศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๐๐
นางสาววลัยพรรณ เกษโร

๐๓/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๐๑
นางสาวพรนภา ด้วงเมฆ

๑๐/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๐๒
นางสาวจินตนา ครองศิล

๑๓/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๐๓
นางสาวพัชรี สุริยะวงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๐๔
นายกษิดิเดช

์

หิรัญศุภโชติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวชนาภา เรือนทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๐๖
นางสาวนรีกานต์ แก้วเขียว

๐๔/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๐๗
นางสาววิภาดา สุริยะมาตย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๐๘
นางสาวจิราพร เล้าประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๐๙
นางสาวพลอยลิน แม่นศรนรา

๑๔/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๑๐
นางสาวรินนรี กลินบุญ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๑๑
นางสาวลดาเทพ เณรทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๑๒
นางสาวกานต์ธีรา บุตรดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๑๓
นางสาวกมลทิพย์ พรมมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๑๔
นางสาวนันทิชา ชาวอบทม

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๑๕
นางสาวดวงกมล สุริสา

๐๒/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๑๖
นางสาวพิชญา สิวขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ

วัดใหม่พระยาทำ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงชลทิพย์ รืนเริง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงชลธิชา ชาสงวน

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงนลินทิพย์ สร้อยระย้า

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๒๐
นางสาวสุธิษา สิงห์สุข

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ วัดเก่าโบราณ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ หมันการ

่

๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียมมาตร์

่

๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงชัญญานุช เทียมเรือง ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงฐิติยา มานิตย์

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ อ่อนตา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงทิวา ทิวากร

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงปรียานุช ทรายเพชร

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ ผสมทรัพย์

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงภัทธิภา ทองสุขนอก

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงยลดา บุญซอม

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงยุพาวรรณ พิพัฒสัจจา

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายรณพีร์ ทับฉิมพลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงรพีพรรณ ซิมศิริ

้

๒๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงวราภรณ์ แสนโบราณ

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายศรัณย์ บุตรอินทร์ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายศักดิพัฒน์ อรุโณ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงสายสมร สนศรีชัย ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๓๘
นางสาวสุชญา สิมาวัน

๒๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๓๙
นางสาวสุนิตา ลาภจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงสุภัสสร ทรงประทีปกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงอนุธิดา แสงวิจิตร

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงอรวี หินกลาง

๑๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงอริสรา แสงพิทยา

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายอาทิตย์ โพธิธิน

์

๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วัดจรูญราษฎร์  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๔๕ นางสาวกฤตย์ธนภรณ์ อัครโชติเดชาธร
๑๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๔๖
นางสาวกัญญานัฐ หวาแจ้ง

๒๑/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๔๗
นางสาวกัลยา เมฆเคลือน

่

๔/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๔๘ นางสาวกาญจนาภรณ์
ทองเทศ

๒๖/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๔๙
นายโกสินทร์ โสนาคา

๒๓/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๕๐
นางสาวจันทิมา ถนอมแนบ

๒๙/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๕๑
นางสาวจิราพร ประสงค์เงิน ๘/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๕๒
นางสาวชุติสรา วิภัทราพันธุ์

๑๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๕๓
นางสาวณัฐพร ศรีสำอางค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๕๔
นางสาวธัญชนก สารีผล

๑๐/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๕๕
นางสาวธิติยา คำยัง

๒๒/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๕๖
นางสาวนภสร ตัญกาญจน์ ๔/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๕๗
นางสาวนริษา วัฒนะ

๒๐/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๕๘
นางสาวปนมุกข์ หอมหวน

๒๐/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๕๙
นางสาวปุณยนุช เซ็นหลวง

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๖๐
นางสาวพนิดา บัวคำ

๑๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๖๑
นางสาวพลอยนภัส เด่นแจ่มจำรัส

๒๕/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๖๒
นางสาวพัชรี ภู่สว่าง

๒๒/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๖๓
นางสาวภาดา ศรีสง่า

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๖๔
นายภูเมศวร์ ปลงจิตร

๒๓/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕ / ๑๐๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๖๕
นางสาวมณีวรรณ กัวขจัด

้

๘/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๖๖
นางสาวมนัสนันท์ จันทร์อ่วม

๒๓/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๖๗
นางสาวมรกต ไชยะยงค์

๑๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๖๘
นางสาวยุพิน โซเซ็ง

๑๒/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๖๙
นางสาวรจนา บัวแก้ว

๑๔/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๗๐
นางสาวรัตติกาล ยงยอด

๑๕/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๗๑
นางสาวธิติมา คำยัง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๗๒
นางสาววนัสนันท์ ฉันทกิจ ๙/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๗๓
นางสาววรกานต์ บุญศรี

๒๑/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๗๔
นายศรายุทธ มาตย์โพนทอง

๒๑/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๗๕
นางสาวศิริยากร ไชยมงคล ๙/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๗๖
นางสาวศิริวิมล ลาจ้อย

๑๙/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๗๗
นางสาวสโนว์ แซ่ลิง

่

๑๒/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๗๘
นางสาวสมหญิง ธนโชติโศภณ

๓๐/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๗๙
นางสาวสโรชา ปนแก้ว

๑๐/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๘๐
นางสาวสลินทิพย์ แซ่ลี

้

๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๘๑
นางสาวสิริยากร กัณหา

๓/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๘๒
นางสาวสิรีธร ทาราษฎร์ ๙/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๘๓
นางสาวสุชานันท์ คงรัตนประเสริฐ ๓/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๘๔
นางสาวสุพัตรา กลันแดง

่

๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๘๕
นางสาวสุภดา ฉลาดรอบ ๘/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๘๖
นางสาวเสาวภาคย์ ทองระอา

๒๕/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๘๗
นางสาวหทัยภัทร คงขาว

๑๑/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๘๘
นางสาวหนึงธิดา

่

เนืองจำนงค์

่

๒๖/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๘๙
นางสาวอรนภา จันปุย

๑๘/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๙๐
นางสาวอริสา ภูทองแน่น

๑๕/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๙๑
นางสาวอินธุอร อัศวะสุวรรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๙๒
นางสาวขวัญจิรา ขันแก้ว

๑๘/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๙๓
นางสาวทองพัด พันธ์กิจ

๒๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๙๔
นางสาวสุภัคธา เท่งเจียว

๑๔/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๙๕
นางสาวสุพัฒรา สุดเต้ ๓/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๙๖
นางสาวสุจิตตา หาวิรส

๓๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๙๗
นายเดโชชัย ดากระบุศย์

๑๒/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๙๘
นางสาวศิริรัตน์ ขัติยศ

๒๕/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๑๙๙
นางสาวสุพรรษา ธุมา ๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนแสนสุข วัดบางเปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖ / ๑๐๐
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ชบ ๒๕๖๐/๐๒๐๐
นางสาวนฤมล ศิริเลิศ

๒๔/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ชมจุมจัง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงวริศรา แซ่ฉัว

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงนันธิดา แสนพรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงเปรมสุดา ตระกูลรักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายธันยากร แก้วมณี ๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายธนวรรธน์ เกิดแก้ว

๓๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายกิติพงษ์ อุสาใจ

๒๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายชัชภูมิ สิทธิเวช ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงกัณฐมณี วงษ์ไกร

๒๐/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงธัญสุดา ยอดพรหมราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงปนอนงค์ พัดทอง ๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงเจนจิรา ลัดดาศิริ

๑๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงชุติมา ฉานศรี

๑๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงประณิตา จูมณีย์

๑๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงพรนภา ภักดี ๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงศุภนุช ตู้

๑๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงสิริยากร สังขไพสิฐ

๒๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ
วัดราษฎร์ศรัทธา  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงอนันตญา จิตตาตุรันต์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประเสริฐสุข วัดสันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงอนันตยา เสียงดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข วัดสันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงจิราพัชร อุชุจิมา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประเสริฐสุข วัดสันติภักดิ

์

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๒๑
นายกรัณย์ บุญญา

๓๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๒๒
นายกฤษณะ ขาวอุบล

๒๑/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๒๓
นายกำพล ธรรมชาติ

๐๘/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๒๔
นายกิตติคุณ เทียบแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๒๕
นายกิตติชัย ชมเชย

๑๗/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๒๖
นายกิตติชัย อ่วมบุตร

๑๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๒๗
นายกิตติพงษ์ ผ่องภิญโญ

๐๑/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๒๘
นายกิติพงษ์ หิรัญศิริ

๑๖/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๒๙
นายเกรียงไกร แก้วตาล

๐๑/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๓๐
นายเกรียงไกร ธรรมกิจ

๒๓/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๓๑
นายเกษมสันต์ สิงห์พงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๓๒
นายโกศล กีฬาภักตร์

๑๑/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๓๓
นายเขมทัศน์ อารีพรรค

๑๘/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๓๔
นายคมสันต์ กิตติสารวัณโณ

๒๕/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๓๕
นายจตุรงค์ นิลวัน

๐๕/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๓๖
นายจรูญศักดิ

์

นิยม
๑๗/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๓๗
นายจักรกฤษณ์ กลมเกลียว

๑๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๓๘
นายจิตรกร เติมประยูร

๒๐/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๓๙
นายจิรายุ เจริญศรี

๐๓/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๔๐
นายเจษฎา ไทรเกตุ

๒๓/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๔๑
นายฉัตรกวี มณีโชติ

๑๙/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๔๒
นายฉัตรชัย ศรีพัฒโนทัย

๑๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๔๓
นายเฉลิมศักดิ

์

ท้าววิเศษ
๒๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๔๔
นายชนาทร สุมณฑา

๒๗/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๔๕
นายชยากรณ์ มาตศรี

๒๖/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๔๖
นายชวภณ ตระกูลมีชัย

๒๔/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๔๗
นายชัยชนะ อุตมหาราช

๑๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๔๘
นายชัยพร ไทยเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๔๙
นายชัยวัฒน์ สุรพรชัยวัฒน์

๐๙/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๕๐
นายชาญชัย คงชืน

่

๒๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๕๑
นายชานนท์ สุภานันท์

๑๘/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๕๒
นายชำนาญ จิตรเทียง

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๕๓
นายชินเทพ ปานจันดี

๐๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๕๔
นายญาโณทัย เม่นขำ

๒๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๕๕
นายดนุพล ทองเสวต

๒๑/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๕๖
นายเดชนิรันดร์ นำหอม

๒๐/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๕๗
นายเดชา ช่างเก็บ

๓๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๕๘
นายถนอมศักดิ

์

สร้อยถวิล
๐๔/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๕๙
นายทเนตร ทองวิไลกุล

๒๖/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๖๐
นายทวีศักดิ

์

จานทอง
๐๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๖๑
นายทองสุข ท้องที

่

๐๗/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๖๒
นายเทพารักษ์ จอมศรี

๒๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๖๓
นายธงชัย โสดา

๑๕/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๖๔
นายธนากร ผสมทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๖๕
นายนพดล วธิรวัฒนา

๐๖/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๖๖
นายนฤชา นามมนตรี

๒๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๖๗
นายนันทวัฒน์ สาครอุดมทรัพย์

๑๑/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๖๘
นายนิกร อุตทา

๐๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๖๙
นายนิรันดร์ ชัยณรงค์รัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๗๐
นายนิรุต จันทร์งาม

๑๓/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๗๑
นายบัญชา ขวานทอง

๒๘/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๗๒
นายบัญชา คักล้อ

๑๒/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๗๓
นายบุญฤทธิ

์

ประโรกิจจักร์
๑๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๗๔
นายปฎิภาน ศรีไสล

๓๐/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๗๕
นายประดิษฐ์ อนุไพรพฤกษ์

๒๙/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๗๖
นายประวิทย์ เชือมขุนทด

่

๑๒/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๗๗
นายประสพโชค โฉมศรี

๒๖/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๗๘
นายประสิทธิ

์

เทพสัตรา

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๗๙
นายประเสริฐ สามไกร

๐๗/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๘๐
นายปรัชญา จันทร์ดี

๐๔/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๘๑
นายปรีชา วิสุทธิศรี

์

๑๗/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๘๒
นายปรีชา ทองมิตร

๐๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๘๓
นายปรีชา ไหลอุดี

๐๑/๐๘/๒๕๐๒
เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๘๔
นายปยะ นาคำ

๒๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๘๕
นายปยะ เลียวรักษ์โอฬาร

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๘๖
นายพงษ์สวัสดิ

์

กระแสร์ชล
๒๖/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๘๗
นายพรชัย จันดา

๐๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๘๘
นายพรชัย สว่างอารมณ์

๐๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๘๙
นายพรชัย สรเสนีย์

๑๑/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๙๐
นายพิชญ์พงศ์ อินทรานุช

๐๒/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๙๑
นายพิชัย ชมภูนุช

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๙๒
นายพิชิตพงษ์ กิมสอ

๐๗/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๙๓
นายไพฑูรย์ ทัดเทียม

๐๔/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๙๔
นายไพรวัลย์ ทราจารวัตร

๐๑/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๙๕
นายไพรินทร์ จันทร์เทียม

๒๘/๐๒/๒๕๐๐
เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๙๖
นายไพศาล โยธินสิริทอง

๒๘/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๙๗
นายภักดี กลินบำรุง

่

๒๗/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๙๘
นายภาณุ สุมารส

๑๗/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๒๙๙
นายภาณุพงศ์ รุ่งสว่าง

๐๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๐๐
นายมงคล วัฒนสาทร

๒๖/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๐๑
นายมนตรี บุญญรักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๐๒
นายมนตรี เงินเกษม

๒๑/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๐๓
นายมานัส พ้นภัยพาล

๒๑/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๐๔
นายรณกฤต แสงอินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๐๕
นายรณรงค์ มะใบ

๒๘/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๐๖
นายรุ่งเรือง อยู่ดี

๐๘/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๐๗
นายรุ่งโรจน์ อุ่นเมือง

๑๒/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๐๘
นายเล็ก ฉัตรเงิน

๐๕/๐๕/๒๕๐๑
เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๐๙
นายวทัญู แซ่อุ๊ย

๑๕/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๑๐
นายวรเดช บุริวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๑๑
นายวรเทพ ทองคำ

๒๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๑๒
นายวรุท กองวิเศษ

๑๘/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๑๓
นายวัชเรณ พานิช

๐๘/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๑๔
นายวันชัย มัดทะยัด

๐๔/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๑๕
นายวิฑูรย์ รุ่งสนธยานนท์

๑๙/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๑๖
นายวิทวัส วงศ์ทองนิล

๒๐/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๑๗
นายวิธวิทย์ อติธนานันท์

๒๐/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๑๘
นายวินัย ชูยิงสกุลทิพย์

่

๑๘/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๑๙
นายวินัย ทองสุข

๒๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๒๐
นายวิภักดิ

์

มาพงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๒๑
นายวิรัตน์ ดีรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๒๒
นายวิรัตน์ ระห่วงพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๒๓
นายวีรยุทธ อินทร์กำ

๑๓/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๒๔
นายวีรศักดิ

์

แสงทวี
๒๒/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๒๕
นายศรเพชร ทรงศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๒๖
นายศรายุทธ แซ่ตัน

้

๑๓/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๒๗
นายศิริศักดิ

์

บุญประดิษฐ์
๑๙/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๒๘
นายศุภาภูมิ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๒๙
นายเศรษฐา สังข์ทอง

๒๔/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๓๐
นายส่งศักดิ

์

บัวรืน

่

๐๕/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๓๑
นายสถาพร เผือนอุดม

่

๑๙/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๓๒
นายสถิตย์ มูลกระทุ่ม

๐๔/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๓๓
นายสมคิด สมจิตต์

๑๒/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๓๔
นายสมคิด กังรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๓๕
นายสมบัติ แดงเหลือบ

๐๑/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๓๖
นายสมภพ มูลเพชร

๐๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๓๗
นายสมโภชน์ ชาดี

๑๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๓๘
นายสมศักดิ

์

ห้วยใหญ่
๓๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๓๙
นายสราวุฒิ วงศ์ยืน

๑๘/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๔๐
นายสาทิพย์ เหลืองอ่อน

๒๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๔๑
นายสาธิต อ่วมศรี

๐๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๔๒
นายสิทธิวัฒน์ สุขศรี

๐๘/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๔๓
นายสุคนธ์ ใหลคล้อย

๓๐/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๔๔
นายสุทธิพงษ์ กาญจนา

๒๑/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๔๕
นายสุทธิศักดิ

์

นาคประสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๔๖
นายสุธน บัวเดช

๑๕/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๔๗
นายสุนทร เพชรแผน

๑๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๔๘
นายสุปญญา ณ มณี

๒๑/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๔๙
นายโสภณ กลินหอม

่

๑๓/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๕๐
นายหนุ่ย ยุวพัด

๑๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๕๑
นายอดิพัฒน์ นามวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๕๒
นายอดิรักษ์ กีตันเจริญ

่

๐๘/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๕๓
นายอธิวัฒน์ แปสูงเนิน

๐๔/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๕๔
นายอนัย โอบัวหงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๕๕
นายอนิรุต ชาวปราการ

๓๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๕๖
นายอนุชา แก้วมณีพร

๐๙/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๕๗
นายอนุรักษ์ สีลา

๐๖/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๕๘
นายอนุวัฒน์ เหง้าเกษ

๑๖/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๕๙
นายอภินันท์ วงษ์ภักดี

๐๘/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๖๐
นายอภิวัฒน์ พุฒจีบ

๑๕/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๖๑
นายอมร จองจัน

๐๘/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๖๒
นายอัครวัฒน์ แซ่จิว

๒๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๖๓
นายอาคม จาบทะเล

๑๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๖๔
นายอาทิตย์ คำเอก

๑๑/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๖๕
นายอาทิตย์ บางนาชาติ

๑๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๖๖
นายอาทิตย์ แจ้งประสงค์

๓๐/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๖๗
นายอานนท์ แจ่มจรูญ

๑๙/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๖๘
นายอำนวย เอือมอำนวย

้

๒๗/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๖๙
นายอำนาจ เรืองศิริ

๒๘/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๗๐
นายอุทิศ ตุ้มปน

๐๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๗๑
นายโอกาส เก่งกาจ

๒๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๗๒
นางกนกวรรณ ปนสันเทียะ

๑๑/๑๐/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๗๓
นางสาวกนกอร อนันตศรี

๑๙/๑๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๗๔
นางสาวกมลวรรณ ผาสุข

๑๗/๐๗/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๗๕
นางกรรณิกา เตียงกูล

๑๕/๐๗/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๗๖
นางสาวกัญญา อยู่รักษา

๐๘/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๗๗
นางสาวกัญญาณัฐ์

โชติภาฐานะเจริญ ๒๗/๐๖/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๗๘
นางสาวกัญญารัตน์ อากาสสุภา

๒๗/๐๕/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๗๙
นางกันตินันท์ พงษ์หัสบรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๘๐
นางสาวกาญจนา มาลีวรรณ์

๑๗/๐๔/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๘๑
นางสาวการเกตุ ธรรมปญญา

๑๙/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๘๒
นางเกษร แจ่มกระจ่าง

๑๒/๐๒/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๘๓
นางสาวขวัญสุดา อุตสาห์

๐๘/๐๕/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๘๔
นางจงกล รณเรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๑๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๘๕
นางสาวจำเนียร เจนจัดทรัพย์

๐๕/๑๑/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๘๖
นางชนกนันท์ สุขกุล

๑๔/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๘๗
นางสาวชลดา ชีชอบ

๑๘/๑๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๘๘
นางสาวชลธิชา สุขสงวน

๐๒/๐๓/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๘๙
นางสาวชิติพัทธ มณีรัตน์

๑๓/๐๗/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๙๐
นางสาวณภาภัช อรุณวณิชกุล

๑๔/๐๔/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๙๑
นางสาวณัชชา โพธิอุไร

์

๐๘/๐๓/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๙๒
นางณัฐธิดา วรชัยยุทธ

๐๔/๐๗/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๙๓
นางสาวณัฐวรินทร์ พูลผกา

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๙๔
นางสาวณัฐสุดา พลจอหอ

๒๓/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๙๕
นางสาวณิดาภา เผือกพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๙๖
นางสาวดวงกมล เหลืองขจรเลิศ

๓๑/๑๐/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๙๗
นางสาวทอง พิลา

๑๘/๑๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๙๘
นางทองสุข ปอมบัว

๑๔/๐๔/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๓๙๙
นางสาวทัตพิชา อรุณวัฒน์

๒๐/๐๔/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๐๐
นางสาวทิฆัมพร โพธิเท

์

๑๙/๑๑/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๐๑
นางสาวทิพวรรณ เตชะดี

๒๑/๐๔/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๐๒
นางสาวธนภร สุวรรณพงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๐๓
นางสาวนลินรัตน์ นิตย์เปยม

๒๘/๐๗/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๐๔
นางสาวนวรัตน์ วารีรัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๐๕
นางสาวน้องพร เสมศรี

๑๒/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๐๖
นางน้อย ศรีเสถียร

๓๐/๐๗/๒๕๐๒
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๐๗
นางสาวนันทวรรณ เสาร์ประโคน

๓๑/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๐๘
นางสาวนัสรวี อัมรานนท์

๑๒/๐๔/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๐๙
นางสาวนาถนที คงเทศ

๑๙/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๑๐
นางสาวนารีรัตน์ ขันคำ

๒๙/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๑๑
นางสาวนุสรา หลำเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๑๒
นางสาวนุสรา ครึมค้างพลู

้

๑๙/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๑๓
นางสาวเนริสา สุรำไพ

๑๘/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๑๔
นางบัตร วิงสกุล

๑๘/๐๗/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๑๕
นางบุญธรรม ทับทิมทอง

๐๗/๑๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๑๖
นางสาวรุ่งมณี ขุลีทรัพย์

๒๐/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๑๗
นางบุษรา อุดตรี

๒๘/๐๙/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๑๘
นางสาวเบญจมาศ ทนไทย

๒๐/๐๕/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๑๙
นางสาวเบา มาลัย

๑๐/๑๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๒๐
นางสาวประไพ พิลาแพง

๑๑/๐๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๒๑
นางสาวประไพ รูปเหมาะ

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๒๒
นางสาวประภาศรี จวบกลาง

๑๖/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๒๓
นางสาวปวีณา หาญน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๒๔
นางสาวปณณภัสร์ ตันใจ

๑๖/๐๗/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๒๕
นางสาวปทมา สุทธิธรรม

๑๙/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๒๖
นางสาวปทมา ชิดประเสริฐ

๑๔/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๒๗
นางปทมา ดวงเขียว

๑๘/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๒๘
นางสาวพรประเสริฐ สโมสร

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๒๙
นางพรเพ็ญ ธงยาม

๑๖/๐๘/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๓๐
นางสาวพวงแข ทีแพง

๑๑/๐๘/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๓๑
นางสาวพัชนี เปล่งปลัง

่

๒๔/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๓๒
นางสาวพัชราวลัย สีแจ้ง

๐๙/๐๕/๒๕๓๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๓๓
นางสาวพัชลี เข็มทอง

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๓๔
นางสาวพิชญาภา ไสยนารถ

๒๖/๐๖/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๓๕
นางสาวพิมพิมล ต๊ะอ้าย

๑๗/๐๔/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๓๖
นางสาวไพจิตร ชืนชม

่

๑๐/๐๘/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๓๗
นางสาวภรภัสสรณ์ สายเสมา

๐๘/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๓๘
นางสาวภัทรวดี คนชม

๑๒/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๓๙
นางภัทรวรรณ โนรี

๐๑/๐๔/๒๔๙๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๔๐
นางสาวภัทรสุดา แอรอง

๑๘/๐๓/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๔๑
นางสาวภาวดี หนูดี

๐๗/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๔๒
นางสาวภุมรินทร์ ลบแท่น

๒๓/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๔๓
นางสาวมณฑา โสรัตนชัย

๑๗/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๔๔
นางสาวมนิษา แสงจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๔๕
นางมยุรา จินดามัย

๐๖/๐๓/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวมะลิ บรรลุ

๒๙/๐๔/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๔๗
นางสาวยุพาวดี มองเคน

๒๐/๐๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๔๘
นางสาวเยาวลักษณ์ เตียงกูล

๐๒/๐๕/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๔๙
นางสาวรจนา กลันแสง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๕๐
นางรสริน เล็กรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๕๑
นางระวีวรรณ มาชัยภูมิ

๒๘/๐๘/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๕๒
นางสาวรัตติกาล ศรีตรัย

๒๑/๑๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๕๓
นางสาวราตรี นิซัน

๑๓/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๕๔
นางสาวรำพึง อูดกิง

่

๑๔/๑๐/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๕๕
นางสาวรุ่งนภา ศรีรักษา

๐๓/๐๖/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๕๖
นางสาวรุ่งราตรี ใหญ่ผลสุข

๒๗/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๕๗
นางสาวรุ่งอาทิตย์ ไทยประเสริฐ

๑๖/๐๖/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๕๘
นางสาวรุจิราพร ศรีอินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๕๙
นางเรณู เพ็ชร์หนู

๒๕/๐๘/๒๕๐๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๖๐
นางเรวดี อัมรานนท์

๑๕/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๖๑
นางสาวลภัสดา ชะตางาม

๐๗/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๖๒
นางสาวลลนา เต้ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๖๓
นางสาวลลิตา รักษาศิลป

๑๒/๐๕/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๖๔
นางละออง เกิดพิทักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๖๕
นางสาวลูกกวาด วรรณศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๖๖
นางวนิดา ทับทิมทอง

๐๑/๐๘/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๖๗
นางสาววรรณา ตันสกุล

๐๘/๐๒/๒๕๓๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๖๘
นางวลี บุญวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๖๙
นางสาววันทนา เดชรักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๗๐
นางสาววันทนี ธนานนท์

๐๙/๑๐/๒๕๒๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๗๑
นางสาววันนา ไหลหลง

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๗๒
นางสาววันเพ็ญ กลินเนียม

่

๑๘/๑๑/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๗๓
นางสาววัลยา สวนสุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๗๔
นางสาววิเชียร ศรีโคตร

๒๗/๐๓/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๗๕
นางสาววิภาส ฤทธิกระจาย

์

๐๑/๐๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๗๖
นางสาววิมลศิริ สุขสนิท

๑๕/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๗๗
นางวิลัยวรรณ วิวัฒนชาติ

๒๓/๐๗/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๗๘
นางสาวศรัญญา เต็มนุช

๒๔/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๗๙
นางสาวศลินรัตน์ สมบูรณ์งามขำ

๐๒/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๘๐
นางสาวศศิประภา เนืองอินทร์

่

๑๒/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๘๑
นางศิรินญา จันทะวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๘๒
นางศิริพร ใจชืน

้

๑๖/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๘๓
นางสาวศิริพร สอนสา

๐๒/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๘๔
นางสาวศิริภรณ์ วงศ์ใหญ่

๐๔/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๘๕
นางสาวศิริภัสสร จันเพ็ชร

่

๒๒/๐๓/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๘๖
นางสาวศิริรัตน์ วิทยะโอชะ

๒๙/๐๖/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๘๗
นางสาวศิริรัตน์ ชวันธนาเกียรติ

๑๗/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๘๘
นางสาวศุภัชญา ปฐมดำรง

๓๑/๐๘/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๘๙
นางสาวสกุณา ก้อนแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๙๐
นางสาวสกุลศุภ คุณกัณหา

๐๖/๑๐/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๙๑
นางสาวสมควร กลำทองนาค

๐๑/๐๔/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๙๒
นางสมคิด ภู่ภิญโญ

๑๑/๐๖/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๙๓
นางสมจิตร ธานี

๒๒/๐๓/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๙๔
นางสาวสมใจ บุญสอาด

๐๖/๐๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๙๕
นางสาวสมใจ แกละน้อย

๒๔/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๙๖
นางสาวสมนึก คงเจริญ

๑๙/๐๗/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๙๗
นางสมศรี จันทราช

๐๘/๑๒/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๙๘
นางสาวสมสกุล บุญธรรม

๒๖/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๔๙๙
นางสาวสาธิตา มังสหุด

๒๐/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๐๐
นางสาวสิทธิญา ธนาสนธ์

๑๓/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๐๑
นางสาวสิริพร กระทุ่มกลาง

๒๑/๐๕/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๐๒
นางสาวสุจริตพรรณ โพธิมัน

์ ่

๒๑/๐๘/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๐๓
นางสาวสุจิตรา ทองดี

๑๘/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๐๔
นางสาวสุชาดา โฉมกาย

๐๖/๐๕/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๐๕
นางสาวสุดาภรณ์ มากนัก

๐๒/๐๔/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๐๖
นางสาวสุนิษา ประเสริฐสังข์

๐๘/๐๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๐๗
นางสาวสุปราณี กองสูงเนิน

๑๒/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๐๘
นางสาวสุพิชฌาย์ แสงทอง

๑๐/๐๓/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๐๙
นางสาวสุภาพร คำแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๑๐
นางสาวสุภาภรณ์ พุทธรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๑๑
นางสาวสุมิตรา มีคุณ

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๑๒
นางสาวสุมินตรา เนืองแก้ว

่

๑๑/๐๙/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๑๓
นางสุรี สุดนุช

๒๔/๑๐/๒๔๙๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๑๔
นางสาวสุรีย์ หลักงาม

๑๑/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๑๕
นางสาวเสาร์ จ่าอ่อน

๑๐/๐๓/๒๕๐๔
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๑๖
นางสาวเสาวลักษณ์ ตันนารัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๑๗
นางแสงจันทร์ นุชพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๑๘
นางสาวโสภิตา ศรีมาชัย

๐๓/๐๖/๒๕๓๐
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๑๙
นางสาวอนุธิดา ทวยจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๒๐
นางสาวอรวรรณ ดียิง

่

๒๗/๐๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๒๑
นางสาวอารี แวววันจิตร

๐๔/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๒๒
นางสาวอิด

๊

สูแพะ
๑๒/๐๘/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๒๓
นางสาวอีด

๊

น้อยสี
๒๖/๐๓/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี วัดเนินสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๒๔
นายพัทธนันท์ นัทธี

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายภูรินทร์ เมฆพัฒน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายพีรพัฒน์ จูหงี

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายรัชพล อัมรานนท์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายทัศนัยต์ อยู่เจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงสุกัญญา สินทรัพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงนันทวัน เบญจวรรณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงปฐมอนงค์ สาระ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงจินตนา ประสนิท

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงวาสนา พงษ์เถือน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงนันท์นภัส เล็ดลอด

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายภานุเดช เงินทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกขีหนอน

้

วัดโคกขีหนอน

้

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๓๖
นางสุรัสวดี เลียงสุพงศ์

้

๑๙/๘/๒๕๑๔
กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๓๗
นางสาวอาภรณ์ ศรีแสงทอง

๒๖/๗/๒๕๐๖
กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๓๘
นางสาวศศิธร รักษาสุข

๘/๑๒/๒๕๑๖
กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๓๙
นางสาวสุชาดา ตรงกับใจ

๒๙/๗/๒๕๑๘
กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๔๐
นางสาวณัฐทิตา พูลชนะ

๑๖/๑๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๔๑
นายดนุพล สอนศิริ

๙/๑๒/๒๕๓๙
กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๔๒
นายจิรพงษ์ ลิมภักดี

้

๑/๑๐/๒๕๒๕
กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๔๓
นางสาวกาญจนา คุณสมบัติ

๒๙/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๔๔
นางสาวเสาวรักษ์ เกตุแก้ว ๘/๘/๒๕๒๔ กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๔๕
นางสาวใหม่นัยนา สุดาปน

๓๑/๑๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๔๖
นายกฤษณ์กมล ศรัทธา

๒๔/๖/๒๕๒๘
กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๔๗
นางสาวยุพดี อิมเอิบ

่

๒๐/๒/๒๕๐๒ กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๔๘
นายเชาวฤทธิ

์

สายสุดตา

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๔๙
นายพลวัฒน์ จันทะคัด ๒/๔/๒๕๒๙ กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๕๐
นางพวงออ เจริญแพทย์ ๕/๕/๒๕๑๒ กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๕๑
นางสาวศศิวิมล จันสีดา ๓/๓/๒๕๓๘ กศน.อำเภอพานทอง วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ คูเจริญไพบูลย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายศุภวิชญ์ อินทพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายชลิต ทองสนธิ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายณัฐพล สิงห์โตทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายธนศักดิ

์

หงษ์แก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายภีรภัทร ผาสุก

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายวีรภัทร มีศิริ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายสุวัฒน์ อรุณทิพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายอนุชา พวงจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายนพชัย จีนไฝ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายนิรันทร์ จันสวาท

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายทวีชัย นนทภา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายนมัสการ ยอดสร้อย

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายณัฐนนท์ เย็งประโคน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายณัฐนันท์ เย็งประโคน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายยงยุทธ กล้าขยัน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายภูวดล อยู่สุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงกีรติกานต์ เพิมทวี

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๗๐ เด็กหญิงจุฬามณีรัตน์ ธนทวัช
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สืบตระกูล

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงณรยา มงคลศิลป

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงพรรนิภา เลียมรัตน์

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงเมธาพร คำผง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงดอลล่า อินอุ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงพุทธรักษา อ่องน้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงอารยา แก้วใส

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงนันท์นภัส ฤทธิงาม

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงณัฐนิชา สุทธิขันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงชลธิชา สุทธิสาร

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงตามุข วัดโปงตามุข  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายวันเฉลิม พันเจาะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เครือพับ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ สาวิเสน

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายอนุชิต บุญช่วย

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๘๕
นางสาวฉันทนา เพียตัวผู้

๒๐/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายศรายุธ พาชา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายเกรียงไกร สุกใส

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงจิรนันท์ รัตนเพ็ชร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงจิราธิป วิไลงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงมัลลิกา รัตนเพ็ชร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิเงิน

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงนฤมล หมอกมิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงกัลยาวดี บุญช่วย

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงเบญญาภา ทันทะพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงพรรณธิพา คงมีสุข

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายภาคิน สืบญาติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ฤทธิงาม

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกะขะ วัดหนองกะขะ  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายวีรวุฒิ นิยาย

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายบุญมีฤทธิ

์

บุญมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงคณิศร จันตะเคียน

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงสรินทิพย์ สุวรรณี

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงภูษณิศา เพิมทวี

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงทัศนาพร พรกลิน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายสิทธิชัย กินนร

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงฐิติมา เยียมไธสง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงวัลลภา ต๊ะสุ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงนฤมล สาระดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายทัชธวัช โสภิณธุ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงวุฒิพร มีทรัพย์ปรุง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงจันจิรา ศรีกระโดน

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงจิระภา เค้ามูล

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงชนัดดา แซ่กัว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงกานดา ผาดศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๑๔
นางพฤติพร วรรณจงคำ

๒๑/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๑๕
นางสาวสาวิตรี จันทรคาต ๙/๓/๒๕๓๓ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา ไทยเดช

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายเฉลิมวงศ์ จันทร์แสง

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายชยรพ ปรือทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายชาตรี อรุณประเสริฐ

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายนที จันทะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายภานุวิชญ์ วงศ์อาสา ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายยศกร พรหมศิริ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายศิลปสาธร สัมฤทธิ

์

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายสิทธิชัย ก้านเกตุ

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายอธิป เจียรภักดีสมบัติ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใบสงวนพร
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายอัษฎาวุธ จินดา ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ มาฆะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงชลธิชา เพิมพูล

่

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ คงเผาพงษ์ ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงณัฐชา สุธรรมศักดิ

์

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ อาสเสวตร์

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงทาริกา นกแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงธัญญาเรศน์ ชุ่มชูใจ

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงนรียา เรือนก้อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงนำเพชร ธรรมวิชญ์ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงปานชีวัน ศิริรัตน์

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงพรรภสา เจริญศรี

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงพัชราภา จุมพล

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงภัณฑ์พิมล จิรัฐติโชติ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงเมธนี สีทอง

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันสมปอง

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงศิริวรรณ เทพมงคล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สิงห์ขวา

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงสิริวิมล รัตนวัน

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงสุมินทรา พรนิคม

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงหทัยภัทร แสงอรุณ

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงอรจิรา ลีรักษ์

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๔๙ เด็กหญิงอักษรสวรรค์
พุ่มไสว

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงอินทิรา เวียงนนท์

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงอุบลวรรณ ทาเทพ

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายณัฐพล บุญถนอม

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายธนพงษ์ แซ่โล้ว

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายธนากร คำทอง

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๑๙ / ๑๐๐

้
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ชบ ๒๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

ตรีโรจนานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายนิธิทัต หงษา

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายปญจพล ดาวขนอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายพัทธดนย์ สีดา

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายพีระพงศ์ พันธุ์แก้ว

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายภูมินทร์ พูลเพิม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายวัชรพล เพ็งสว่าง ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กิตติรัตน์เสถียร
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายสพลฎณัย ชัยพงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายหาญณรงค์ ภู่ทอง

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายอนุชิต สุทธิปรีชา

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายอาทิตย์ ประทุมชมภู

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงกมลวรรณ ขมหวาน

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงขนิษฐา นิราสคำ

๑๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงจิดาภา พิมพ์สกุล

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ กุมารสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงจันทร์

๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงธนสรณ์ สนธิสุทธิ

์

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมศรี

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงพีระพร อุดร

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่เตียว

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงวิลาสินี รันละโคตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงศิรินทร แปลงแก้ว

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงอารียา ธรรมะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงไอรัตดา สายสืบดี ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายแก้ว ทองมา ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายเจษฎากร พลเมือง ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายชินวัตร แซ่ห่าน

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายธราธร คงทะวี

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายนธี เพลัมพิทักษ์

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายนพพร กิมง่วนสง

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายนรังสรรค์ วงษ์จันทร์

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายเปนหนึง

่

นิคม
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายยศศิริ นครราช

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายเลิศพิสิฐ พรหมจันทร์

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๐ / ๑๐๐

้
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ชบ ๒๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายวรกิจ คำหล่า ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายวัชรากร อังโชคชัชวาล

๑๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายสิริศักดิ

์

เผียงสูงเนิน
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงกนกอร พลเยียม

่

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญมา

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ โพศิลา

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงชนากานต์ แววคล้ายหงษ์

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงชาลิตา เพิมฤทธิ

่ ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงญาดา จันทิบูรณ์

๒๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงฐาปนาถ มาลารักษ์

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงณชญาดา แสนโกฎิ

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงณัฐมน มาลารักษ์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงธนสิตา เชือปรางค์

้

๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงนภสร ชโนทิศ

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงนันทพร เปรมศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงนำฝน ศิริรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงนุชจนาถ นามฮาด

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญมี

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงเบ็ญจพร เอียมผ่อง

่

๒๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงพาขวัญ ปติใส

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงพิมลนาฏ บ้านกล้วย

๒๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงพุทธรักษ์ รักธัญกิจ

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ เย็นสบาย ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงวรรณนิษา จินตอารี

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงวริศรา รัตนะ

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ดวงศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายจักรรินทร์ จีนโน

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรมัน

่

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายณัฐภัทร อินสา

๒๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายธีรภัทร แจ้งกมล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายนครินทร์ อังคะพนมไพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายนรวัฒน์ สมใจ

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายนิธิพัฒน์ แซมหิรัญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายบัณฑิต ส่งเสริม

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๑ / ๑๐๐
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ชบ ๒๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายปฏิพัทธ์ สงวนทรัพย์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายพงศกร กาญจน์แก้ว

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญสวน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายวัชรชัย ปนทอง ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายวิธวินท์ แดงมงคล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายอดิเทพ กองศรี

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงกมลชนก ผดุงญาณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงคริสติน่า สุวรรณศรีหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงธนภรณ์ ซิมทอง ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงนงนุช เริมรักรัมย์

่

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงนัดดาว สิงห์คำ

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงเบญจพร ผ่องใส ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงปาริฉัตร มาฆะ

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา ใบงาม

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงมาริศา ทองหยุด ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงรวิสรา พลอยงาม ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงศิริวรรณ แย้มบาน ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงอารีญา ปญญาแก้ว

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายชินดนัย อุปสุข ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายปญญากร เจริญจิต ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายอดิชาติ นิยะนันท์

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงจิดาภา สีแสง

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐสม ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงชลธิชา แซ่เอียบ

๊

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงชลธิชา โพธิทอง

์

๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงณัฐริกา ผลจันทร์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ มานูเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงนิรชา ชินคีรี ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงปณิดา สนิทกุล

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงปวีณอร พวงภู่

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงปนมนัส เทพเรียน ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงเปรมฤทัย แสนยศ

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงพรประภา ไชยตะมาตย์

๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงพรรภษา คงเหล่

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันเวช

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๒ / ๑๐๐
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ชบ ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงแพรนภา ขอนแก่น ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงรัญสิตา ฉลาดกลาง

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงวิยกาญจน์ ผดุงศักดิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงสมิชา ประดับศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงสุพรรษา เผือกพิบูลย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงสุภารัตน์ สาลีผล

๓๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายธนากร พูลพันธ์

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายพงศธร จิตจันทึก

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายภควัต ประเสริฐ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงจรัสพร ศรีสะอาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงนภัสสร เพ็งสุริยา

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงนิตยา บุญประเทศ

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงนิษิตา สลักคำ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงพรทิพย์ เจริญศรี

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายธิติวุฒิ ทรัพย์สมบูรณ์ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายนครชล ปยะวงษ์ ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายพรศักดิ

์

วัฒนา ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายพีรดนย์ ทองงาม

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายพีรพัฒน์ หม่อมศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีบุญเรือง

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายวชิราวุธ สิทธิยุเป

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายวัฒน์รุ่ง เพิมรักษ์

่

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายศรัญู พ่วงเกิด ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายศิริวัฒน์ อุ่นคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายสหพัฒน์ ทิพย์ปวง

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงกรกต รัตนวงษ์

๑๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงชนานันท์ ปรีดากรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองพา

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงณภัทรา นาคทิพย์วรรณ์ ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงแพรพลอย บัวตูม ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงมัชฌิมา ตังนพกุล

้

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงมัลลิกา ค้าขึน

้

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงเยาวพา สว่างโลก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงวรัญญา ปดชา

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงวิลาวรรณ บุษบา ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  
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ชบ ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงสุชาดา เพิมพูล

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงอรนิดา วัฒนะ

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงจิดาภา งาหอม ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายกฤตภาส ดอกจันทร์ ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายกฤษณะ พวงบุปผา ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายกษิดิเดช

์

ฟุงสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายกิตติพศ ลายหม้อ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายชนะชัย งามศิริ ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายชลธี พรนิคม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิจันทร์

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายณัฐศาสตร์ ดังโชคชัย ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายติณณภพ ทันงาม

๒๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายปฏิพัฒน์ สมร่าง

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายพงศกร เปรมพล

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายพงศธร ทองสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายพิเชฐ พุกสอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์คำ

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายภูวดล เขจรรักษ์

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายมนตรี แก้วนุช

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายวัชรากรณ์ บุญญา

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายวุฒิไกร ชมฉายา ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายสหรัฐ ชูเลิศ

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายสิงหา ชืนกมลรัตน์

่

๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายอทิชัย กองศรี ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายอเนก ขัดษุ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เงินพรวน ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายเอกพงษ์ กลินเจริญ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายภาคิน เดชเร

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายนันทวัฒน์ สิทธิชัย

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บัวศรี
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา เดชบุญพบ

๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงสุพิชญา จินจารักษ์ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายธนาสิทธิ

์

เจริญภัณฑารักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๒๘
นางสาวพรนภา กอแก้ว

๒๙/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงเพ็ญศิริ อยู่เย็น

๒๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  
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ชบ ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงผกามาศ มูลสาร

๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงนลินนิภา อ่วมทองสุก

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงอัจจิมา แสงจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุทธาสนธ์

๑๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายขวัญชัย อรทัย ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายวรวุฒิ พจน์โสภณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายอุดม อังคะนาวิน

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๓๗
นางสาวนภศร ศรีสุริยะสวัสดิ

์

๑๐/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงวิจิตรา ทองแบบ ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงรุจิรา คุ้มบ้าน

๑๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายนัทธพงศ์ สายงาม

๓๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๔๑
นายฉัตรชัย อุปถัมภ์

๒๘/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายธนภัทร จันทร์ลา

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๔๓
นางสาวนฤภร รีศรีคำ

๒๘/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๔๔
นางสาวดวงพร จันทะภูบาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๔๕
นางสาวทิพธัญญา ขัดษุ

๒๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๔๖
นางสาวจุฑามณี จำเนียรกุล

๒๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๔๗
นางสาวจุฬาลักษณ์ เชือมกลาง

่

๒๘/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๔๘
นางสาวขวัญชนก นิราศคำ ๔/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๔๙
นางสาวรัญชญา พิมพะทิตย์

๒๖/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๕๐
นางสาวรุ้งนภา ต่วนเครือ

๑๓/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๕๑
นางสาวชนิดา บุตรเวียงพันธ์

๓๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๕๒
นางสาวผกาวดี หีบแก้ว

๒๔/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๕๓
นางสาวสุวิมล แปลงแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๕๔
นายธนวัฒน์ ดีไชโย

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๕๕
นางสาวพิมพ์ชนก เอียมเรือง

่

๒๗/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๕๖
นางสาววรรณพา อาจวงศ์

๑๙/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๕๗
นางสาวพรรณวษา ปนศิริ

๒๒/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๕๘
นางสาวธนาวดี ดาสี

๑๙/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๕๙
นางสาวชลธิชา คำหล้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๖๐
นางสาวธัญญารัตน์ ทองสนธิ ๔/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๖๑
นายปฎิภาณ บุญปลัง

่

๒๒/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๖๒
นายธีรภาพ พวงประดับ

๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๖๓
นายธนดล แสงผ่อง

๑๐/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๖๔
นายธวัชชัย มามูล

๓๑/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๖๕
นางสาวนันทิดา วงษ์ต๊ะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๖๖
นางสาวสุวีรยา วงษ์แสน

๒๕/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๖๗
นางสาวณัฐสิมา คำสิงห์

๓๑/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๖๘
นางสาวเมสินีย์ ยาวิชัย

๑๔/๑/๒๕๔๒
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๖๙
นางสาวญาศิกรณ์ คำผล

๗/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๗๐
นางสาวพรนัชชา ประกายกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๗๑
นางสาววิไลวรรณ ขอนทอง ๔/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายกมลภพ ศรีระผา

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นเคน

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงพัชรี แพงไพรี

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูยงค์

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายฐานุศักดิ

์

ขันธเขต

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ลี

้

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แรมครบุรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายธนพัฒน์ ผิวแดง

๑๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายจิรายุทธ แสงเงิน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายธันวา พุ่มจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายธีรโรส บุญพร้อม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายประพันธ์ แซ่เลียง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายปวินวัช ชมสี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายปองพล พงษ์เผือน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายพงศกร สุขประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายพลากร ผ่องใส

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ แสงเทพ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ก้อนเกษ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายอานนต์ เล็กบรรจง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายอาวุธ พลพิมาย

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงจิดาภา แรมจะบก

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ดีนัก

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงพชาพร บุญลือ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงพรชิตา วะนาไชย

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงวาสนา คำแหง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ ตันติวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงธิดาวรรณ บุญพัก

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๘๙๙
นางสาวศิริรัตน์ กริงงาม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๐๐
นายขรรค์ชัย

อาทิตย์จันทร์ดาว
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๐๑
นางสาวอาทิติยา ประสาทชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๐๒
นางสาวคณิศร ยะกันทะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทอง วัดบ้านไร่  

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงวีระญา อินทรจักษร

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายจรัส ผาสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายจิรายุทธ วงค์หาญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายพงศ์ภรณ์ ทิมวิไลรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายสุวัฒน์ กอแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงกมลวรรณ เกาทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงนภัสกร ศรีวงษ์ชัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงนริศรา พันจง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงปนัดดา แก้วคงคา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงสุภัสสร ประสาททอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงอริสา จันทร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายภัทรกร เจริญชลภูมิ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายศักรินทร์ คำมงคล

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันไธสง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงชญานิศ คนกล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงพรรณวษา พานทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงพิยดา จันทร์แก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา ภุมรินทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงวรรธาณี ชดพรมราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงสุชัญสินี ศิริชัยนิธิโชติ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงสุธิสา การสัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงปยาอร อารีกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายธนภัทร์ ปสสาลัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงพลอยพันธุ์ สมหวัง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงมณีเนตร หาญคำจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงวริศรา บุญนาดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงอรรัมภา ประวัติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงมณฑิรา ทองวัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงนิธาดา อาจสด

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายจักรพันธ์ แช่มช้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายธนากร ตุ้มเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จะแรบรัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองโคตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงภควดี เกิดมี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงสุทธิดา เนืองแก้ว

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงเอมอร วิชาพา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายฉัตรชัย อินตรา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงชลธิชา นิสารัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงณัฐริกา แก้วทับทิม

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงสุพิชชา พุ่มพวง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทีรัก

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงณัฐชา ทาศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงปรัชญา แสงสิงห์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงกมลชนก สุภาพงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงสุชาวดี ฟกทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายธเนศวร พวงพุ่ม

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงชญาดา แสงประเสริฐ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สากร

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงอารียา แข่งขัน

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงประภัสสร สร้อยทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงเมธาวี กาญจนา

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อุทธา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงอรษา กระแสสินธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายวัชรพงษ์ ราษฎร์พิทักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ เก่งการ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงชนาธินาถ บรรเทา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สร้อยสิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงพีรยา สร้อยสิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงขนิษฐา ชืนนาเสียว

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงนริศรา

พาณิชย์สิริไพบูลย์ ๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๖๓ เด็กหญิงนันทนาภรณ์
ศรีสง่า

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงปริศนา วารณา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงพิชชาพร ติวรรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงมณีนุช เกือกูล

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงอรพิมล เวรัมย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงอรอนงค์ สอิงรัมย์

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงกัลยาณี พุกอิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๘ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายธีรเมธ รักษาสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายธีระพัฒน์ สิทธิโสภณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายรัชชานนท์ คนใจดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายอนุเทพ บุตรธนู

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงนพรัตน์ บุญช่วย

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๗๕
นางสาวกิติกา ผานาค

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายกฤษดา เจียระวาป

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายเจษฎา กิมฮวด

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายณรงค์กร โสดำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายณัฐพล วันเพ็ญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายต่อเขต พรมโชติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายธรรมนูญ เหล่ายาว

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายนครินทร์ นาคนวล

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายปญญกร จิตรปราณี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายพิเชษฐ์ กอบกุลศิวพร

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายภานุพงศ์ นะราเทียม

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ วัยวัฒ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายวีรภัทร บุญเรือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายอัฐนันท์ จันทะสิงห์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายอัสนี จิตรมัน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายอิศเรศ บัวขาว

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิงห์ทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงณัฐริกา ช่วยพิมาย

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงพรญานี บุญญา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงสุดาสิริ มูลทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงสุธิดา ผุดผ่อง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงสุภาพร จดแตง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๙๗
นางสาวกัลย์สุดา แซ่โค้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๙๘
นางสาวศรสวรรค์ อนุสา

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๐๙๙๙
นางสาวกานดา จินโจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๐๐
นางสาวสุกัญญา ชาลี

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๐๑
นางสาวปริฉัตร คำสอาด

๔/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๐๒
นายธนายุทธ ทับปาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๐๓
นายลิขิต พรหมสุขันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๐๔
นางสาวสิริมา ประเสริฐสังข์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๒๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๐๕
นายเทพฤทธิ

์

ฤทธิไธสง

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๐๖
นายบุญส่ง พาทา

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๐๗
นายชัยณรงค์ สาผาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๐๘
นายรุ่งนิรันดร์ เอกจิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๐๙
นายเกียรติศักดิ

์

สีพราย
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๑๐
นางสาวเปรมฤทัย กุ้งทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๑๑
นายณัฐภัทร อินทร์แก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๑๒
นางสาวอิศริยา ชอบชืนชม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๑๓
นางสาวกันณิกา ยะหัตตะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๑๔ นางสาวธัญญาลักษณ์
สังกะเพศ

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๑๕
นางสาวพรญาณี เมฆจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๑๖
นางสาวระพีพัฒน์ เปรมปรีดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๑๗
นางสาววรรณวิภา บุญประจักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๑๘
นางสาววิภาพร สิงห์โตทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๑๙
นางสาวปภาวี สร้อยชมภู

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๒๐
นางสาววิภาพร ฉิมนาคบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๒๑
นางสาวชลธิชา บุญมี

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๒๒
นางสาวอมรรัตน์ แก้วเนตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๒๓
นางสาวฐิติวรดา ศิริโภคานนท์

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๒๔
นางสาวนภัสวรรณ ทองคำธรรมชาติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๒๕
นางสาวศศิกรานต์ ขันโพธิน้อย

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๒๖
นางสาวชวิศา จุลศิลป

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๒๗
นายไกรสร สร้อยสน

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๒๘
นางสาวอรทัย วงค์สาร

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๒๙
นางสาวปริยาพร ถอนโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๓๐
นางสาวอาทิตยา นันทวัฒน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงญาดารัตน์ กงตาล

๑๗/.๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

วัดยุคลราษฎร์สามัคคี
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๓๒
นางสาวนภสร กรกิจโสภณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงอารยา วิบูลย์กุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๓๔
นายจิรวุฒิ อยู่สุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงพรทิพย์ พลอยเพ็ชร

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงสิริพร นนทรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิรานรัมย์

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ นุ่นไฝ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงจิตตรานุช น้อยจันทร์

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงนันศิณี หมายดี

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงปยวรรณ ขมเล็ก

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายสหรัฐ สุระโส ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามคีรี

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิเชียร
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายธนาวุฒิ พรมศรี ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายวรภัทร ยุ่นประยงค์ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ บุตรสนม ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ไพเราะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงรสสุคนธ์ พุทธรักษา ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายภูริภัคร เทียนทอง

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงจันทิมา จันทนา ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๕๒ เด็กชายกฤษณะลักษณ์
ปนเจริญ

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงกันธิชา ชูตะมัน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายธงชัย คำพร

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายจิรภัทร ไหลไผ่ทอง

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงกัญญาพร ชุมชีวิต

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงณิชาพรรณ นกทรัพย์

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงอรอนงค์ แตงอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิทา

์

๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายรัฐนันท์ นกงาม

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายธนพล หมอกเจริญ

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงหทัยชนก จันทร

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงมุทิตา ยงรัมย์

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายปรเมศร์ จ้อยเจริญ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายอรรถพล แสงธนานนท์

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงหัทยา ประสาททอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงญดาวรรณ เพ็ชรสูงเนิน

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ นำฟา ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ กลินกุหลาบ

่

๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายภานุวัฒน์ เชือดี

้

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงพรจรัส สุรินทร์ทอง ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงวรพิชชา อุปรีบุญ

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายณัฐชนน คณะเขต

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงศศิกานต์ เลียวกุล

่

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงพัชรี เผือกรอด ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายอาทิตย์ ศิริวรรณ

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายจักรภัทร รุ่งแจ้ง

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงปยะฎา คงสุขกาย

๒๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายธนญชัย รักชืน

่

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เสือแสง ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายณัชพล คูคีรีเขต ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๘๓
นางสาวอาทิติยา บัวผึง

้

๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๘๔
นางสาวณัฐพร แจ่มแจ้ง ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๘๕
นางสาวมัณฑิตา ธรรมสุข

๑๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๘๖
นายวิศรุต คล้ายนาค

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดปราง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายพิชิตชัย เรืองมันคง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงนงนภัส พรมประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายบงกช กิติมณีแสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๙๑
นางสาวนภัสวรรณ แสงสว่าง ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๙๒
นายจักรพงษ์ ทองภู่

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายณัฐพล แซ่เซียว

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๙๔
นางสาวจุฑามณี บุญรักษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ คุ้มภัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๙๖
นายทินกร ชัยชนะศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายพีรพํฒน์ แจ่มเสียง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๙๘
นางสาววันนิภา แซ่ฮ้อ

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม วัดพรหมรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๐๙๙
นายสุรสิทฺธิ

์

สมสาย
๐๑/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๐๐
นางสุวิมล เหลืองอ่อน

๐๗/๑๐/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๐๑
นางสาวกาญจนา แก้วไพรำ

๐๖/๐๗/๒๕๑๐
โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงวนิดา ทองมาก

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงขษิฐา ตีหล้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงเสาวรีย์ วงษ์ปุน

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายสิริมงคล หิงทอง

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายสิทธิพร ชูกาว

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายวิชา ปนนา

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงสุภาพร เสียดขุนทด

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงอรพินท์ แดงศิริ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสรัญญา จุมจัทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายปญจเทพ คะมี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม วัดแก้วศิลาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายศิริชัย บุญคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตัสสะสูงเนิน ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงบุษบา จุกสีดา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายชวัลวิทย์ จุกสีดา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงเขมิกา ทัพเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงจินตนา อุทัยศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ เมียงแก
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงพิทยารัตน์ แน่นนัน
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ระพีกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายพิภัชพร สุขสีดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

วิเศษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงเนตรนภา วงศ์ทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงรัตนาพร ทองแพง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงสิริวรรณ กำลังหาญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายประธาน วันทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายเศรษฐี อรรถมงคลนาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายอัมรินทร์ สาระวงศ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชะนะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา อุพล

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ สาระ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงสุธิดา ยันนาวา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๓๓

นายบุญยฤทธิ

์

เจียมจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๓๔

นางสาวญาณิศา อุตตสี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๓๕

นางสาวรัฐฏิกาณ อนันตกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๓๖
นายศิริวัฒน์ เหลืองวิไล

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๓๗

นายอลงกต จันทร์ทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๓๘
นางสาวจิตตราภรณ์ รุ่งโรจน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๓๙

นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๔๐
นายชลนที แก้วสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๔๑

นางสาวรพีพร ยิมอยู่

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๔๒

นายนพดล แซ่ตัน

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดเขาดินญาณนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๔๓

นางพรรนิภา รัตนาเกียรติ
๐๔/๑๑/๒๕๑๐

วัดหนองไก่เถือน

่

วัดหนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๔๔
นายฐิตินันดร์ กาญจนวิโรจน์

๐๑/๑๐/๒๔๙๓

วัดหนองไก่เถือน

่

วัดหนองไก่เถือน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๔๕

นางรุจิรา สมยา
๐๓/๑๐/๒๕๑๒

วัดหนองไก่เถือน

่

วัดหนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๔๖

นางสาววรญา ธราดลธนกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๒๓

วัดหนองไก่เถือน

่

วัดหนองไก่เถือน

่

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายกุลชาติ อภิปรัชญาชล

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายเมธา แดงเต๊ะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายอิทธิพล กึกก้อง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงฉันท์สินี กิตติดุษฎี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงทิพย์วิมล สิวลือ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงปนัดดา ฉิมมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงพจมาน หาทรัพย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงพสุมดี หาทรัพย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงสรินญา บุญเส็ง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงสุนิสา หู้กาทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงอริยา จันทบัตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายเด่นดนัย อนันต์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายคณิศร ชีรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายนภัสกร มาลารัตน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายภราดร โยธาธิเบศวร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายสุรกานต์ มะจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงกมลชนก วงษ์แก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงกัลยาณี กองหมอก
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงจันจิรา เวียงอินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงธัญญากร หงษา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงนภา รัตนกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงนิภา ยายืน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงนิรชา ไตรสุวรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ร่มไทร

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงสุทธิดา จงมีสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา ผุดผ่อง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงอังคนา ปดปอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กายท้วม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายภูบดินทร์ วิเศษ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวถนนวิทยา วัดหัวถนน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายกฤษเพ็ช ดวงเพชรแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายภูวดล วงศ์ศรีแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายรชต วิลัยรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายอนิรุธ พูลสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ จันน้อย

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงกฤตยาพร ทรายสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงกุลนภา แดงศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงคุณัญญา ปญญาวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงจุฑามาส อินทมาพลอย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงชลิดา บรรจงงาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงชินพัฒน์ ราษฎรนิยม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงณัฐศิริ อยู่เจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงณัฐสุดา แก้วคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงทิพย์ปภา ยังงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ ทรัพย์วิก

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงนันทิพัฒน์ ชาวนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงนำฝน สำราญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงปณิตา แก้วล้อม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงประภาศรี ใจพรหม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงภัทรียา โปกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงสุจิตรา จารึกสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงอติมา โพทีวัด
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายเจริญ อินทร์ภักดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายเทวินทร์ ไกรศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายภูริพัท สักการะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายรัชชานนท์ จันทศูนย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หอยนิด

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงธมนวรรณ พร้อมชนะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงธรณ์ธันย์ ศิวทัศน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงนำฝน ไชยสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงพิชญา คะนองพนา

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงมนัญชลี สามารถ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงวรัชยา คำจุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงอภัสนันท์ แซ่เตียว

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงอมลภา พงษ์เผือน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายวันดี พิมพาวัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายอนุรักษ์ แน่นหนา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่กือ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๕ / ๑๐๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๑๕

นางสาวกาญจนา แซ่เล่า
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ งามกอ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงชนิตา สิงห์โกเมศ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงฐิติยา ไพรจรัสเดช
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันน้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีดารา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๒๑
นางสาวดวงพร อภิชาติพนากร

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๒๒

นางสาวดาวเรือง แซ่เฮ้อ
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงนำฝน แซ่เล่า
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงปรียานุช ไพรนฤโลก
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงปวีณา แซ่ม้า

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงพิยะดา กองเกิด
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงมาริษา แซ่จาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แซ่ย่าง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงวิไล แซ่จาง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงสุชาวลี แซ่จาง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายดนัย ช่วงโชติทวีสิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายธนากร จันทร์เพ็ง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายนำพล ณ พัทลุง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายวงศธร เกตุงาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายวัชระ สมสถาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายสิทธิกร ศรีพัตยศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงกมลฉัตร เพ็งดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงธมลวรรณ ปกกะทานัง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงเพชรจรินทร์ เขียวชอุ่ม

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายสิริราช เยียมยงศิลป

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงพัชรพร ไผ่โสภา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงแพรวา เกษหอม
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงมยุรี แสงแซ่
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงมาลี แซ่หยาง

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงวิภาวี คุ้มครอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชินบริสุทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายกิตติ นัทธี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายกิตติกวิน อินทมาพลอย

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วล้อม

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายวรรณกร เทพี
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงจิราพรรณ สร้อยทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงธมนวรรณ วันชาติสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงนุช เพชรมณี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงพัชพร เย็นเพ็ชร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เอียมผ่อง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี เกตุตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๕๘

นางสาวนวภรณ์ เหล่าทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๕๙

นางสาวศิริพร พฤฒิวรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม วัดทุ่งเหียง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ จรรัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงศรัณยา แซ่ลี

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายธนพนธ์ คชแพทย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ทำเนาว์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงอารดา แว่นวงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงชนากานต์ โยธา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา หมืนจำนงค์

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงสุธาศิณี พูลขำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงจิดาพร โล่ทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงสุวรรณา บุญสวน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายพัทธพล เหลืองอ่อน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายนภดล ดูลกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายจิรายุ สุขโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงทิติยา พวงสิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายธนาธิป ผ่องใส
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงชลลลิล ซือสัตย์มัติโก

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงโสภิตา โภคทรัพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ธัญญวนิช
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายศราวุฒิ ทองดีเจริญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงนันทิดา สุขสอาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงสิราวรรณ สิงห์ทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงกุณธิดา กติกา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงธิติกาญจน์ กรวยทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงชญาดา ทองตุ๋ย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๘๔
นางสาวนำทิพย์ งามรูป

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัดเกาะจันทน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๗ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายภูวดล อาจภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงพรรมษา ศรีสมบูรณ์
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ เตชะมา ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงวีรวรรณ โพธิทอง

์

๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงอนัญพร บุญตา
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายสันติภาพ ดีลาดรัมย์

๒๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายภูธเนศ เซาะวิเศษ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา เพลัย ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงอาทิตยา ด้วงพลู
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงกัลยา ทับพรม
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๙๕
นางสาวณัฐฐมล เจริญวัฒนวิญู

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๙๖

นางสาวนาเดีย พรหมบุญ
๒๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๙๗

นางสาวพรรณพนัช เครือดี ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๙๘

นางสาวภาวินี ไหวพริบ
๒๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๒๙๙
นางสาวสิริวิมล ศิริสุทโท

๒๖/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๐๐
นายขัตติย กุลประยงค์

๑๙/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๐๑
นายธีรภัทร โมหิรัญ

๓๐/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๐๒
นายนนธวัช ดาศิริ

๑๘/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๐๓
นายพงษ์ชัย ระเบียบ

๒๒/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๐๔
นายพายุพัฒน์ เฉลิมญาติ

๒๐/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๐๕
นางสาวธิดารัตน์ อาจประจักร

๓๐/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๐๖
นางสาวรจนา นิราราช ๙/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๐๗
นางสาววราพร เจริญจิตร

๒๖/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๐๘
นางสาวภาสินี พิมพ์ทอง

๑๒/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๐๙
นางสาวสุริษา ตะเภา

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๑๐
นางสาวจันทิตา จำปาพู่ ๔/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๑๑
นางสาวพรพรรณ แสงพลอย

๑๐/๒/๒๕๔๑
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๑๒

นางสาวอรัญญา เลิศกิจเจริญผล ๕/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๑๓

นางสาวณัชชา พรหมมินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๑๔

นางสาวปยะรัตน์ ทองแม้น
๒๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายสมาพันธ์ แสงนวล

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายนทีกานต์ ใจกว้าง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายฐาปนพงษ์ เขียวหวาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

น้อยแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายบุญญาชัย ดารักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๘ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายเอนก สุขเสถียรวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายเจษฎา เชิดชู
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายศราวุธ ภูวกาญจนาลัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายอนุชา ทนทาน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงนภสร ธรรมประดิษฐ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงธัญจิรา วงษ์สงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงปนัดดา คำลือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายสหรัฐ โพธิศรีสม

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายชัยนันท์ ชัยรัมย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายชนม์วริศ แสงนวล
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายกฤษฎา ชนางวัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายพลวัต อ่อนละมูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงสุพรรษา ทองมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงอัศนี ดีราชรัมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงนำพลอย แดงใส

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงธิดาพร ประดิษฐ์วงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงอรวรรณ สุภาวกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงสุพรรณษา ทาริยะหนัก
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงมนัสวีณ์ พ่วงคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงปวีณา พงษ์ทวี
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงราตรี ราศรีจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงภควดี ปนปา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เทพรังสิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงปยนุช สุวรรณชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ สิมหงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุรพา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงมลธิดา หงส์ประเสริฐ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงสุพรรษา วิเชียร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๔๘

นายชาญ เนือสะอาด

้

๒๙/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๔๙

นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟา วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงมุทิตา ชามะริก

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงนำทิพย์ รุจิวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงสุนิสา อุมา
๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ เครือขันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายเจษฎา วาจายิม

้

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๓๙ / ๑๐๐

้
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ชบ ๒๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงธัญสุดา ทองภาพ
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงกมลชนก นพพันธ์ศิริ
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงดวงทิพย์ จารัตน์ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงวทันยา สายทอง
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงสาวิตรี จันทะคัด ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงสิริกร แสนแก้ว

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงอาภากร สำเร็จ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงชลิตา บุญมา
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ สีลาโล้ ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายศุภกิตต์ สายทอง ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงวิชุดา กิมกวางทอง

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงพิรญาณ์ พรมสนาม
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงกาญจนา วิเชียรพงษ์
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงจุฑาพร เสือขาว
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายภานุพงษ์ มันหมาย

่

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อภิโชติเจริญกิจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงฐิติภัทร พชรกฤตย์ ๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงปาริฉัตร แซ่ตัน

้

๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงสรินดา สำรวย

๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงมณฑิรา

เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงสุภาพร บุญทา
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงสุชาดา มีลา
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงพิมลพรรณ ไพรหงษ์

๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วัดธาตุทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายปยพงษ์ ลิมฮกเซ่ง

้

๒๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายกิตตินันท์ มะณี
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สุณาวงษ์

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ก๊กเครือ
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายเสกข์ พาพันธ์
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงนภาพร อุดร ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงอรุณี องอาจ
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายยศวัฒน์ ศรีวงษ์ชัย ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงสุรีมนต์ ฐิติพรสุรพัศ ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๘๗

นางสาวประภาสิน แสงดาว
๑๔/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๘๘

นายประภาศ เลียงรัก

้

๑๐/๗/๒๕๒๒
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๘๙
นางสาวอรชุมา มีแสง

๑๘/๙/๒๕๒๓
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๙๐
นางสาววนัชญา พรมโชติ

๑๗/๘/๒๕๒๘
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๙๑

นางสาวกฤษณา ชัยบุรม ๒/๗/๒๕๒๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๙๒
นางสาวปริชาติ สืบทอง

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๙๓

นางสาววิจิตรา ทาจิตร
๒๘/๗/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๙๔

นางสาวปราณี ธรรมธรานนท์ ๓/๙/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๙๕

นางณัฐวลัญช์ ทองโชติฉัตร ๓/๓/๒๕๒๓ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๙๖
นายพันดวง ประกอบแสง ๙/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๙๗

นางสาวนฤมล อุดมเดช

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๙๘

นางสาวจินตนา อาวรณ์ ๗/๖/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๓๙๙

นางสาวนิภาวรรณ โพธิศักดิสกุล

์

๒๔/๕/๒๕๓๓
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๐๐
นายศรายุทธ สาลีโภชน์

๑๐/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๐๑
นางสาวเนียง เพือน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๐๒
นางสาวสุพิชฌาย์ ยิมเจริญ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๐๓
นางสาวลักษิกา โพธิชัยคูณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๐๔
นายปฏิภาณ พรรณสนธิ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๐๕
นางสาวณิชากร ถาวรเจริญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๐๖
นางสาวชลธิชา ชาญนอก

๒๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๐๗
นายธนายุต เผ่าสกุลทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๐๘
นายวรวุฒิ รักสงวน

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๐๙
นางสาวดวงฤทัย ระฆังแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๑๐
นางสาวฉวีวรรณ พูลเมือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๑๑

นายชวิน ปานทนนท์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา พรมปอม

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายรัชพล ศรีขวัญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายศุภวิชญ์ แต้มวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายธาดา เขตจิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายไพศาล มากหุ่น

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)

วัดเขาซก  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๑๗
นางสาวรัตน์สุวรรณ ยอดพรหม

๐๑/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๑๘

นางสาวนุชจรี แก้วภา
๐๔/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๑๙

นายธรรมนูญ พลแสน
๒๙/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๒๐
นางสาววลัยภรณ์ วิบูลย์พันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๒๑

นางสาวนุชนภางค์ ลิมภักดี

้

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๒๒

นายอนุชิต สงวนหงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๒๓

นายวัชรพงษ์ ผุยหัวโทน
๒๓/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๒๔
นางวีรญา ช้างสาร

๒๒/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๒๕

นางสาววัชรี เทศพุ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๒๖

นางสาวพรพิมล ปะสิงชอบ

่

๑๓/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๒๗
นายจักรพงศ์ สร้างสวน

๑๐/๐๒/๒๕๓๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๒๘

นายฐากูร ทัศมาลี
๐๔/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๒๙ ว่าทีร้อยตรีหญิงธารารัตน์

่

ทางทอง
๐๒/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๓๐
นางสาวสุชาดา แข่งขัน

๒๘/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๓๑
นางสาววรรณภา พละหาญ

๑๒/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๓๒

นางสาวสุดา กัณหา
๓๐/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๓๓

นายธนากร จงรวมกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๓๔

นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๓๕
นางสาวศิริพร คำชมภู

๒๘/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๓๖

นางสาวนัทวรรณ สืบสุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๓๗

นางสาวสุดารัตน์ เนืองจำนงค์

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๓๘

นางสาวภัทราพร มีอยู่สามเสน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๓๙
นางสาวสุปราณี สำแดงเดช

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๔๐
นางสาวอารยา วงษ์แก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงมานศรี โกมลกิจเกษตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายสรวิชญ์ ก่อวิริยะกิจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงติชิลา สวัสดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงพันพัสสา เลิศคุณานุกลู

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายมังกรเทพ สิงหจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายรัชพล ศรีสุรักษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงปานวาด พลอยศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงสุนิสา สมผล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงญาดา ดอกลัดดา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงธิดาภรณ์ เรืองกิจการ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู

วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๕๑
นางปุณยวีร์ ชัยสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๕๒

นางทรรศสม เพชรชมทรัพย์
๐๗/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๕๓

นางสาวสุดารัตน์ หาได้
๒๓/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๕๔

นางสาวปยนาถ อินทร์เจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๕๕
นายคณานนต์ ขาวหนู

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายณัฐพงศ์ พันทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายพลพล อินทรโชติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายสัณหภาส โปยทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายศุภกิจ ศุภกา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๒ / ๑๐๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา ไพศาลธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงณัฐวดี มันดี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายสุพศิน พุดชวา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงรัตติกาล เอือเฟอ

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายศราวุธ ฤดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายเสกสันต์ หาระพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายมนุเชษฐ แซ่จึง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงสุวรรณี หอมระรืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายวีรภัทร ขอสีกลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงสุพัชชา บุษบงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายปกรณ์ อวบสันเทียะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงชะนิตา เดือนแจ้งรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงนลพรรณ มิงขวัญ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายอนิวัฒน์ รอดคลองตัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงชลธิชา พลเภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ วัดเฉลิมลาภ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๗๕

นายเดวิท เสียงพัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๗๖

นายรัตนา เปา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๗๗
นางสาวเสาวลักษณ์ แก่นแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๗๘
นายสมชาย จันทร์แจ่ม

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๗๙

นายจม เปาะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายปริวัตร ดวงขันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายกิจชัย สมรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงสุภาวดี ชำนาญกิจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายธนโชติ จำบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงปยนุช สืบพันธ์โพธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงสุภาวิณี ชาลีนะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงสุณีรัตน์ เลาเลิศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงธีรนาฎ แสนจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ธานีรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงหนู เปา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน วัดโพธิญาณรังสี  

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๙๑

นายธนากร อ่อนสา
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๙๒

นางสาวเมธาพร อิษฎากิรติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๙๓

นายจักรี ไชยเทพ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๙๔
นายองอาจ หวังสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๓ / ๑๐๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๙๕

นายศักรินทร์ ไพรหงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ปตตา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงฐิติชญา กำลัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายอโนทัย ชลวานิช
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงบุญยาพร สุขเกษม
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงจิรภัทร์ สง่างาม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ธนาทองแสงวิไล

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงพิมพนา ทรายสุข

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายเดชาธร เนาวรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายพีรวิชญ์ มีทา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายวีระชัย มีมานะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายคมกฤษณ์ บุญรอด

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงนภาพร ฝางริด

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงรติรัตน์ บุญดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงสรุตา น้อยศรีดา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงพรทิพา พร้อมจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายทวีทรัพย์ จินตริน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายตรัยรัตน์ วงศ์ศรีแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงสกุลรัตน์ จุลวิเชียร

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงณัชชา พัฒนโสภณวดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายทิพกร -

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายเจษฎากร จำปหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ เคนขาว

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงวาสนา ขยิม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง(ไชยอุปถัมภ์)

วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๑๙

นายพิทนคร หวานหอม
๐๑/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๒๐
นายรณกร บุญเจือ

๒๑/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๒๑
นายเสริมศักดิ

์

แก้วประเสริฐ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๒๒

นางสาวนุธิตา อบอุ่น
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๒๓

นายพงษ์วุฒิ ขันอาสา
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๒๔

นางสาวสโรชา สิงห์ทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๒๕
นายภาคิน แกมรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๒๖

นางสาวศสิกานร์ ขจรศักดิบำเพ็ญ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๒๗

นางสาวนันทวัน เจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๒๘

นางสาวนุชจรี ชู้รักรัมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๒๙
นางสาวอรปรียา พูนจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๔ / ๑๐๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๓๐
นางสาวปยรัตน์ เจริญสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๓๑

นางสาวจุรีรัตน์ นันตวัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๓๒
นายอรรถพล แซ่ด่าน

๒๕/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๓๓

นางสาวชลิตา แก้วมณี
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๓๔

นายชัยวัฒน์ สมสายสี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๓๕

นางสาวเจนจิรา จันมะตุรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๓๖
นางสาวรักษิณา วงศ์เกษร

๒๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๓๗

นางสาวไปรดา จันทร์จิระวิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๓๘

นายณัฐพล เอียมแสง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๓๙

นางสาวสุจารี ไกรชิโนรส
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ งามลำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงอภิญญา เว้นบาป

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงเมธาวดี ดีกล้า
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๔๓

นางสาววันวิสา บุตรน้อม
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายก้องภพ ยอดพรหม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงพาขวัญ ภู่แก้วเผือก
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงฐิติพร อนันตวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงบุญญารัตน์ แก้วประเสริฐ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงวิภาวี ฉายพุดซา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายรชต แซ่ตัน

๊

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงกันติชา ลำดวน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงเบญจมาศ แย้มประโคน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงอภิสรา อินทะโส

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงศศิธร ศรีสุนทรนาค

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงพรนภา สุขเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงมนทิรา จันทร์อร่าม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงชลธิชา แกมรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายณภัทร เกรียงไกรเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงนภัสสร ชืนชม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงปาลิดา วังหอม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงณัฐกมล ใบไม้

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงมินตรา ฉัตรเงิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายภาสวิชญ์ ภักดิบดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายภาสวุฒิ ภักดิบดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงอภิชญา จำปาคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๕ / ๑๐๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายณัชพล แซ่อิว

๊

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่ตัน
๑๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงปยวรรณ ลีรัตน์

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)

วัดมาบไผ่  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายธนัท วรสัจจา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงอาคิรา เชียวพานิช

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายทีฑทัศน์ สันจิตร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายปยวัฒน์ ไชยวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงผาณิต จารุกาญจน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายกานตพงศ์ เทพกุญชร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายณธีพัฒน์ กิตติสารพงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายณัฐพัชร์ บัวทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายธนวิชญ์ อยู่เย็น
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายธิชานนท์ เขมวิรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายปญญารัตน์ พนมไพรรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายผ่านฟา เลาหสินนุรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายพีรณัฐ รัตตานนท์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายอเนชา อติโรจน์ปญญา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงกุลสตรี คงเนตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงจิรภิญญา เปนทุน

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงฑิตฐิตา ชนินทรานันท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงนนทเนตร จันทร์ทับ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงภัคจิรา หนูฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงรุจจิรา คุณาสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงสิริยากร พัฒนศักดิศิริ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงสุนันทินี วนิชย์ถนอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายณัฐชนันท์ แต้มทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายถิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายธนภูมิ ศรีร่มโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายนนทพัทธ์ รองเดช
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายปยเชษฐ์ พงศ์สันติชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายศุภณัฐ สมบูรณ์ธนกิจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายศุภฤกษ์ คงกิติมานนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายอนุชา ฉัตรสิริกุลชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายปวรุฒม์ แจ่มจำรูญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ อัชฌายะสุนทร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๖ / ๑๐๐
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ชบ ๒๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงนิติยา ไตรราช

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงปณิณฌญา ขจรศักดิวรกุล

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงปยาภัสร์ ธงชัยชยากร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงพัชรณิธน์ ฉัตรเจริญพร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงอรชพร สุปนตา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงวณัฏฐนันท์ ภักดีงาม

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายณัฐธัญ แสงสุก

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายเตชาภณ น้าเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายธนสิน สมที

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายนรวิชญ์ ผการัตน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายปรเมศร์ เอียมละออง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายปวริศ บุระณะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายวิชยุตม์ ย่องตีบ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงจิดาภา พรกระแส
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงเจติยา

พรหมบรรดาโชค
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงณิชกมล พิทักษ์วารินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงดุจตะวัน บุราณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงปุญญาภา ผสมทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงพศิญญาภาสุ์

บุญถาวรสกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงพิริยา ศิริดำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงวริศรา ดำแดง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงวันไอยอาทิ

์

วรนาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงมาตาชนก ศรีดาวเรือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายกิตติธัช โสมารคพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายญาณาธิป สตางค์ธนาคม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายณัฐดนัย ศรีพนมวัลย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายธงทอง บางกุ้ง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายธนัชพัฒน์ สงวนพงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ บานย็น
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายศุกกร รัตนา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายสหวิชญ์ สอนเต็ม

๒๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงกรวรรณ ตังชัยธรรม

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ประจุคมน์ผล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงณัฏนรี สุวรรณประสิทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงทันจิรา บุตรศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๗ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงณิชนันทน์ เนืองจำนงค์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงธมลวรรณ นาคบำรุง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยศโชติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงนวพร กุสสลานุภาพ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงวริศรา ลายประดิษฐ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงวริษฐา พึงฉำ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงสวิชญา เสาวนา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงสุชานาถ โฉมอินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายกิตติวุฒิ ธีระวัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กชายสุรพัศ อาญาเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงภาศจี ลีละบุตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงญาณิศา เชือนพรัตน์

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปราบพาลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงภริตา ติสนธิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายธนกฤต ประจวบ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายกิตติภพ ปญญาพร

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงพรกมล ปกครอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๕๒

นางสาวภัทรภร ชนะสุนทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๕๓
นางสาวศศิธร เกือกูล

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๕๔

นางสาวพิชญาภัค
สุทัศน์ ณ อยุธยา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๕๕

นางสาวจิดาภา บุญอุ้ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
วัดหนองเขิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงพัชริยดา สร้อยเสนา
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายเพชร โสมชัย ๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา เมามีจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทับไทยดี
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายนภัสกร ทองสุข

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อินทิสอน

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงนภารัตน์ หล่อทอง
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงบุณยานุช สุขสกล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงพรณิภา เหลาวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงพรไพลิน หวานอารมย์ ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงพลอยวรีย์ แก้วมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงภัทรดา เล็กประยูร
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยงาม ๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงสุริตา สิงห์ธนะ

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ สืบสงัด

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงเจนวราพร งามภูเขียว ๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงวรดา ดลประสิทธิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงกัลยา ยะมะนนท์
๒๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงจารุมน ฮ่วมกี

่

๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๗๕

นายเดชพล โภคสุทธิ

์

๒๙/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายปองพล ภูมิอ่อน ๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายภาคภูมิ ศรีหานนท์
๑๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ นวลจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงจิราภา เอียมฉาย

่

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงยุพา ผาสุก ๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายธนากร คูณศรี
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ อินจ้อย
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณสอน
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงฑิติยา ศักดิสิงห์

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงธนัชพร มากมูล
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงนิติพร บุตรสีมาตย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงวรรณวิสา บุญโกย
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงวิมลสิริ วงษ์รินยอง

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงอารียา ทองใส
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายพชร กาศลังกา ๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงนันธิฌา ฤทธี ๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายธีรภัทร โพธิศรี

์

๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงไข่ดาว วงขจร ๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายจตุรงค์ คล้ายเพ็ชร
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายจิรภัทร สารขันธ์
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายธิติชานนท์ หนูฟุน

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายธิตินันท์ คงกะพัน
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายปทเมศย์ มุสิทธิมณี

์

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายรฐนนท์ อินสอน ๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายวราวุธ สุวรรณปา

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายสุติพงษ์ สายโรจน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายอนันต์ ภูดอนนาง

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายอานนท์ ตามบุญ ๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายอลงกรณ์ คะศรีทอง

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๔๙ / ๑๐๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ สัญจรดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงสัณฐิตา โทบุตรดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงสิริธร ปานคะเชนทร์

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงสุทัตตา ขวัญเมือง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์อำ ๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายนราธร บุญมาศ

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงภัทรวดี นาหนองค้า

๑๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายกฤษดา ขนันแข็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงปณิตา สุภาพ ๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงพฤกษา ชืนสา

่

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงวริยา จุลเสวก ๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงสุรนาถ ฝายคำวงษ์
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงอภิสรา ยงหวาน
๑๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงอรอนงค์ สาทิพจันทร์
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงพัชรพร ลีลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายชวิศ จันลา

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ละอองทรง
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงกนกทิพย์ ดวงลิวงศ์
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงจริยา ม่วงแพ

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงจารวี โพธิราชจันทา ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ม่วงพรวน

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงชมภูนุช พูลหิรัญ
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายไกรสร ดอกไม้ไหว ๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงสวรรยา บุญรอด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๒๙

เด็กชายฐาน ขุนประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายณัฐชนน ธนะสูตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายนิรัตน์ ศรีสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายบริพัฒน์ ประเสริฐรัมย์
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายพิพัฒน์ ภู่ทอง
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายสุทธิพจน์ พุทธมนต์สิงห์
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายอธิราช โลมสระน้อย

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงกรณินทร์ เชืออินทร์

้

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุริโย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงจีระนันท์ สมชาย
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงฐิติพร ผิวผา

๓๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๐ / ๑๐๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงณกมล หอมกระโทก

๑๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดเนินบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๔๑

นางสาวนิตยา ขุนประเสริฐ
๐๗/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดปชานาถ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๔๒
นางสาวฐิติพร กรรเจียก

๐๕/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดปชานาถ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๔๓

นางสาวพัชรี มาโยธา
๒๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดปชานาถ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๔๔

นายจิระธาดา จันทะโยธา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดปชานาถ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๔๕

นางสาววนิดา พันธ์พงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดปชานาถ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๔๖
นางสาวศุภรดา อิงรัตนชัยรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดปชานาถ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๔๗

นางสาวศศิชา ชารีรมณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดปชานาถ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๔๘

นางสาวศุภานัน ภูสอน
๐๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดปชานาถ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๔๙

นายสุภชัย ศรีจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดปชานาถ  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๕๐
นางสาวนุชนันท์ อำรุง

๒๗/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๕๑

นางสาวพิมพ์โสภา เจริญศิริ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๕๒

นางสาวสุภัทตา แก้วตาล
๐๔/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงวริศรา แซ่หยาง
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายเจษฎา แหล่ยัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายนทีธร บุญสอาด
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายภัทรพล ชูศรีทอง
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงกชมน ปนจุ

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ปสติ

๒๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงชนินาถ วงศ์สุรินทร์ ๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงณฤภรณ์ โสดา
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงณัฐกมล บุญเรือง ๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงนันทิชา บัวระภา
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงพรชนก บุญสุ
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงวารุณี วงค์ภูมี
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงศศิธร หมืนสา

่

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงสุนิสตรา รัตนกุล
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงสุภาวดี อัตถะบูรณ์
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายเจษฎา แยงไธสง
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงนฎา

เอียมกุลเนาวรัตน์

่

๑๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงนวรัตน์ เอียมโสด

่

๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายธนภัทร์ ศรีมณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ มุ่งซ้อนกลาง ๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายธนกร สุตัญตังใจ

้

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงพีชาณิกา สมประสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงภาชินี สร้อยทอง ๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายจักรพันธ์ พลชัย

๑๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายนัฐอนันต์ มองมุงคุณ
๒๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายวีระชัย บัวคลี

่

๑๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ ต่วนกระโทก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงณัฐริกา พลภูเขียว

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ บุญเรือง

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงพิจิตรา สุขประดิษฐ
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายวรวิช จรุงพันธ์ ๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงพรรณษา พวงพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงพีรดา อุ่นเมือง
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงอรสุมา วงอรุณ
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดมโนรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงประภัสสร ศรีษะ
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงศดานันท์ บ้านตะเคียน ๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายภัทรพล แก่นทอง

๑๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงกนกภรณ์ หุยทอน ๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงโชติมณี ผ่อนจัตุรัส
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ นุเคราะห์กัน

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายชาญวิทย์ สอวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายพีระพงษ์ อินประสิทธิ

์

๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายจิรภัทร์ บุญเกิด
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงวริศรา มีเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงสุภาวิณี ผิวสุพรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายบุริศร์ คงประเสริฐ
๑๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายวริศพันธ์ ธามศิริธีรภัทร

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงกัลยกร แดนโคตรผม

๒๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงจิรัชญา เนียมกูล ๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงณัฐชยา รูปคม ๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๐๔
นางสาววิลาวัลย์ โชรัมย์ ๕/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายปญญาวุฒิ โลตุฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ บุญเจือ

๑๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงนิรุชา แสงเดช

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายมนัญชัย บานแย้ม

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงเกวลิน ชาวขมิน

้

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงณัฐกมล จันจีน

่

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงวรัญญา กล้าหาญ ๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงนวรัตน์ กองภา

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงปุณณภา ทัพเครือ
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริบูรณ์
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงกานต์สิรี มีแฟง
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงกนกวรรณ กล้วยเนียม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงณัฎฐา ค่อมสิงห์
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงนันทกานต์ ศอกจะบก
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงปทมา เฌอรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดหนองคล้า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายณัชพล อำไพวงษ์

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายธีรภัทร สระสำลี ๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายนาวิน ธาตุไพบูลย์
๒๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายยุทธพิชัย พันธ์บุตร
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายวุฒิชัย เรืองฤทธิกูล

์

๒๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงเกศิณี รานุรักษ์
๒๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงคุลิกา เจนจบ
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงธิติยา บุตรศรี ๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงสโรชา จันลับ

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายธัณวา มาลัยวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สิงห์กัน

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงอมิตา เมืองสิทธิ

์

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายจิรเมธ จีนกลาง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายวราพล มากุล
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี ใหม่บุญมี
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายธนกร ตอนประโคน
๑๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายปยกร หวลสันเทียะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๓๗

นายภูชิต นามวิเศษ ๓/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงจิราวรรณ มักทรัพย์เจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงพนิดา กุนศรี
๑๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงสุภาพร สร้อยสวัสดิ

์

๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายณัฐพล จอกถม
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ผาดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธสุมา
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายธนดล ทองชัด ๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๓ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายปฏิภาณ อุ่นแก้ว
๒๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายศิริวัฒน์ หาญนอก ๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมฉบัง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายอนุพงษ์ คะศรีทอง ๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายอภินัฐ วิเศษทอง
๓๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายอาณกร ร่วมพัฒนา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ แดงดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายบูรพา รืนอ้น

่

๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๕๒

นางสาวอำภา แดงศาลา
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายศรายุทธ กลางหล้า
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๕๔

นางสาวกิตติยา วุ่นคง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๕๕
นางสาวพิไลวรรณ แท่งทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๕๖

นางสาวพรนภา ศรีสุขปลัง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๕๗

นายนัฏฐิพล ศรีวรสาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๕๘

นางสาวศศิธร แก้วงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๕๙
นายสหรัฐ จันทนิตย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๖๐
นางสาวปรางทิพย์ อ่อนน้อม

๒๓/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๖๑

นายพีระวิทย์ โรจน์บุญทรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๖๒

นายวงศธร ทองสุวรรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๖๓
นายวรัญชิต เห็ดตุม

๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๖๔

นางสาวจุฑามาศ ชาติชนะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๖๕

นางสาวภัทรวดี คชวิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๖๖

นายรัฐธรรมนุญ ปกกะฐิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๖๗
นายปริวรรต เสถียรจารุการ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดแหลมทอง  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงเปมิกา นิจจิตร
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงศศิธร สอนกล่อม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงพัศวี เฉลียว

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงภณิฌา บุษบา

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงวารุณี เทพจันทรดา
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทะวัน
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายชัยธวัช บำรุงวัด
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายธนภัทร ประสงค์ศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองหาญ
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายศิรวิทย์ งานดี
๒๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายสิงหราช แสงลี
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ พูดเพราะ

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๔ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายนพพล อาศาวิเศษ ๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายรัฐธิพงษ์ ยอดโยม
๑๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายพงษ์เพชร มฤกุล

๑๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายพัฒนพงศ์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายสราวุฒิ สินสิทธิ

์

๒๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงสิรินยา พลพุฒ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)

วัดใหม่เนินพยอม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๘๖
นางสาวสรินภา โพธิเดช

๑๔/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดเขาพุทธโคดม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๘๗

นางสาวกรกมล อ่าวนิล
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายวัชรพงศ์ สรวัตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายธนภัทร ยิงยืน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายปรีชา ชอบสอาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงวรนุช ทองแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา ทองคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงศุภรดา วัฒนกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายปุณณภพ มะเริงสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายพงศธร หน่อจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายณภาส เบญจพงวิมล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายกฤษฎา อ้อมแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายนัทธพงศ์ เอียมประเสริฐ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พันนาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายปรัชญา เอกชอุ่ม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายคุณากร กันหาทิพย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายณัฐวัตร เฟองนคร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายเดชาวัต สุขสอาด

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายอธิป ขันยศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงรัตนากร ขาวงาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่พ่าน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงนันทนัช จุลศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงวนิดา ศรีจันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงชนิกุล เอกพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายสิวะ สุดใจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงภูษณิศา โสตถยานุสร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงณภัทร พลธิราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เถียรประภากุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงบุญสิตา เกษอมรวัฒนา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดพิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงทัตพิชา ทำไร่
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายธนวัต อุทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายกฤษณะ ใจแสวง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงนิสาชล รัติเชษฐ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายปญญากร ธรรมพิบาล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงณัฐนิชา ยิวภู่

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายพีระพล นนทบท

๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายธีรภัทร แจ้งนภา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายศุกล รุ่งศิริ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายสมบัติ บุรัสการ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงบุณฑริก แจ่มใส

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายสุรภาพ มีธรรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงพิธิตา สุขสาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงเพ็ญพิญชา วาดเขียน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายเอกสิทธิ

์

วงศ์แสงอนันต์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายจักรภัทร จักรคำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ นาคนิล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หลีสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงสิริลักษณ์ จากมาลี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงสุชีรา พันธุ์กลการ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงปภัสรา อินสกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายนรบดี พิมพ์จันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายสรชา เฉลิมลาภสมบัติ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายธนกร สัสดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายณัฐพล เลิศสีดา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงประภัสสร คล้ายสะอาด

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายถิรวัฒน์ สถิตย์เสถียร

๑๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงศศิธร แพทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชา ทองขำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๔๔

นางสาวกิติมา แดงปดแหลว
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๔๕
นางสาวจินตรา โตรประทุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๔๖

นางสาวอภิรดี เบ็ญเจิด
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายรักชนม์ กำลังหาญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงวัลย์ลดา เยียมละมัย

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงกชพร รอดมุ้ย

๑๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงสุชานาถ พุ่มพวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ศิริรัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๕๒
นายธีรภัทร แสงชวลิต

๑๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๕๓

นางสาวเกวลิน สุขศิลป
๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๕๔

นายภานุพงศ์ แสงสว่าง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๕๕

นายธนดล ทองขาว
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๕๖
นางสาวภคพร บุรีเทศน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๕๗

นางสาวศศิวิมล
คุปต์กาญจนากุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๕๘

นางสาวเมวดี ใจใหญ่
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๕๙

นางสาวปลายฟา มานะให้
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายสหชัย เครือคำอ้าย

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดราษฎร์นิยมธรรม

 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงญานิกา รอดชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงณัฐวิกา เจริญยิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงรดามณี รักษาเลิศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงนพมาศ สว่างทิศ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ แซ่อึง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ มุ่งหมาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงนิภาดา นพศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงภัทรวดี คำโท๊ะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงวรรณษา เพ็งสว่าง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงวิชญา ปานกรด

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงสวรส ช่วยโพธิทอง

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงอรณิสา ผิวเกลียง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายธนภัทร ฤทธิเดช

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาดินวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงกุลธิดา สุขสถิตย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดเขาน้อยพัฒนาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายนัฐนันท์ กันดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายนิติพงษ์ ระดมทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายยศพนธ์ หรือโอภาส
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงจรรยา สุขเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ปติธรรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สิถิรบุตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายประพลเดช สุขวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงชลธิชา ใหญ่รักษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงชัญญานุช มาศวรรณา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๘๔
นางสาววิมลลักษณ์ อาคมวัฒนะ ๔/๑๐/๒๕๐๔ โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าวเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงนีรชา มีพวงผล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงวรรณษา นิลไสว
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงสุทธิดา แก้วกาสี

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงสวรินทร์ ช้างภู่พงางาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายภัสรพี ศรีชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายวีรยุทธ ชัยคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงนันทวัน เงาะเศษ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงฐิติวรรณ มูลวงศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงอริษา ญาณปญญา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดนาพร้าว  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายชนะชัย สังฆะเวช
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดรังษีสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายชัยณรงค์ เกิดสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายณัฐวัตร วงเกิด
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายภาสวิชญ์ หมอเรียง..

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายวรินทร เหล็กดี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดวังหิน  

ชบ ๒๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายศุภชัย แก้วละมูล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายอานัส ประสพเหมาะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงกรรณิกา พลอยงาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศุภกร

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงจินดารัตน์ แซ่อึง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรศักดิวิทยาคม

์

วัดศรีรัตนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายกมล แซ่อึง

่

๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงปาณิศา นพวรรณ

๑๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงวิภาวรรณ ทวีชาติ

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงอรษา ชาชูรส

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายภูวนาท กายดี ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงณัฐชยา งามเงา

๒๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายอภิรักษ์ สาลีผล

๒๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีประเสริฐ

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายสมชาย ศรีประเสริฐ

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงวิลาสินี นนท์เต

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงวิสสุตา สุขรอด

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญจง ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายชลวัฒน์ เวชสวัสดิ

์

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง วัดเขาคันทรง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายอดิเทพ ศรีเมือง

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายวัชรพล ตระกุลเพชร ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายพชรพล รุ่งแจ่ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายธนภัทร เครือรุ่ง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายฐณวัฒน์ โมทา

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายประสิทธิชัย ดวงคำ ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงวรรณพรรษ ยิมกัลป

้

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุทธิเย็น ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ภู่ดี ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงพัชราภา เนตรมณี

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ ประกอบกิจ

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงกัลยา เข็มเพ็ชร

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงนริศรา แก้วอำพันธ์ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงวริศรา เวฬุวนาธร

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงเมงเกียง เชียน

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงนฤมล นาเครือ

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาชีธรรมนิมิต  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงณัฐสุดา คมขำ

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงจิรัชญา สินชัย

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายสิรภพ อ้อมนอก

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายภูธเนศ พรรณโภชน์ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายอติชาต สุขกาย

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายอัครชัย จิกจักร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายคงพัช เรืองอร่าม ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงบัญฑิตา แสวงจิตต์ ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงอรพินทร์ เจียมจันทร์ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเขาตะแบก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายกิตติชัย แช่มนิล

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตันติพูล
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายกิติพัฒน์ ใจหาญ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรขำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายชดช้อย ปนแดง

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงชลลดา พงษ์กลัด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงสุพรรษา ปญญาโนนไทย

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหุบบอน วัดโค้งดารา  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายพิสิษฐ์ ชัยทาน

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

กว้างพิมาย
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายดนุพร พลอืน

่

๒๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายธนาคม กกพิมาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงกมลวรรณ หงษา

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปรุงใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๕๙ / ๑๐๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงวรางคณา สำเนียงเย็น

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายโกสิยพงษ์ อริยธนอังกูร

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ นาคนิล

๓๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายนันทวุฒิ ฉิมกลาง

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงพิชชาพา ม่วงแพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงวริศรา บินซายัน

๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงรัศมี ชมโฉม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงพิชญ์ประภา ฉันทลุนัย

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายกิตติภูมิ รอบคอบ

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายธีรภัทร มีจันทร์

๑๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายพงศกร ทองชืน

่

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงสาธิตา สุขมาก

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

หงสะประภา
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงชลณิชา วิริวัฒน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายรัชชานนท์ พันธ์ผูก

๒๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายภาคภูมิ ชาวระนอง

๑๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงดาวนภา มานะตัง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงศรุตา เฟองฟุง

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายภคพล พันธุ์ทอง ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พงษ์สุระ ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายคณิศร ศรีสุระ

๒๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธนภัทร ทัดดอกแก้ว

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายวินัย แก้วเหลือง ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายวันชัย อินทรกำแหง ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายกฤษพงษ์ คุณช่างทอง ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงชนม์นิภา นิมสว่าง

่

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงปภาดา ขวัญปลา ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชูยิงสกุลทิพย์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายบรรฑิต อันประเสริฐ

๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญฤทธิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงธนิตา โอสถานนท์

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงสุมีลตรา ขอนพุดซา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงกมลวรรณ ชาวสวน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงภัสสร ทองเงิน

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงกมลพร บุญชู ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๐ / ๑๐๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงทิพย์ลดา ภูผาลี

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงกันตา ธุระพระ

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงนภสร อ่อนตานา

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงนวลหงส์ ซังศรี

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงชุติมณฑน์ จรุงพัฒนานนท์

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ์ กรผิว

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๙๖ เด็กหญิงกรรญาลักษณ์
จันทร์คล้าย

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายอภิชัย บัวคลี

่

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายกรวิทย์ ตันหยง

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายสุกนต์ธี อ่อนถาวร

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายนัฐวัฒน์ เนืองสำอางค์

่

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายอติเทพ จันทร์นุ่ม ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยสมบูรณ์

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายพงศกร จันทร์เสน

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายเจริญรัตน์ สิงขร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญภักดี

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายเอกริน โกศลศศิธร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายภูริภัทร กิจโกศล

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายพีธีระพงษ์ จินโกฎิ

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายพัชรพงษ์ ทองอยู่

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงพรพรรณ น้อยเกตุ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงปทิตตา รอดจันทร์
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ คุ้มวงษ์

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๑๓

นายนิวัต รอบบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงจิตราภรณ์ คำใสขาว ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงเพชรลัดดา หน่อพอ

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงรัชนก อินทร์ฉำ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงฐิติมา บุญสำเร็จ
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินตอง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงทิพยา ประสิทธิตระกูล

์

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงมัณยาภา สาวทิม ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงจารุวรรณ จันดา ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงชนิดา บุญรอด
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงจิราพร ฤทธี
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๒๓

เด็กชายกฤตพรต หนุนดี
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายเจษฏาพร ศรีสุดทะ

๒๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๑ / ๑๐๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายวรวิทย์ ชูยิงสกุลทิพย์

่

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายพิทักษ์ วรรณพงษ์
๑๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายเจนณรงค์ ดาวัลย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายรพีภัทร ศรีรุ่งเรือง
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายเจนวิทย์ จ่าหนองหว้า
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดเนินแสนสุข  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงบัญฑิตา ฉันทลุนัย

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงกมลชนก จำนงค์ศักดิ

์

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงอัจฉริยา อินทร์ใส
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงณัฐชา วรศิริ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงณครินทร์ ยุวถวิล
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงสโรชา ชะม้ายกลาง

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงลัดดา สากล
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงวิมลณัฐ สิงห์คาน
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงกัลยา มากจุ้ย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ไชยหาญ

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงอัจฉราพร โหยกระโทก

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงวรรณภา กาละพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงพิยดา พรมแจ้ง
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงศิริรัก แย้มวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงจิตลดา ศรีทองใบ
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พริงพงค์

้

๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงปณิดา อิสมาแอล
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญเลิศ

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี สีชุมพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วมิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ไพฑูลย์

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สงค์สุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายสิทธิชัย ปานทอง
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายทักษิณ กองยอด ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ลิภูนนท์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายพงศธร ถังนอก

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงจันทกานติ

์

สร้างสวน
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ เทียมสุวรรณ
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๕๘

นางณฐมน แนวคำ ๓๐/๖/๒๕๐๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๕๙
นางสาวอรทัย มณีแดง

๒๔/๒/๒๕๒๑
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๒ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๖๐
นางสาวพัชรินทร์ แก้วอินทร์

๑๑/๙/๒๕๓๔
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๖๑

นางนงนุช มีรอด ๕/๘/๒๕๑๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๖๒
นางสาวศรีแพร มีสันเทียะ

๊

๑๙/๘/๒๕๓๒
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๖๓

นางสาววีนัสรา สานุสันต์

๒๘/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๖๔

นางสาวณัฐปวีณ์ ชูสวัสดิ

์

๒๖/๘/๒๕๒๗
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๖๕

นางสาวเกษณี พาลึก ๒/๖/๒๕๒๖ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๖๖
นายเมธีพจน์ เอือมิตร

้

๓๐/๙/๒๕๓๒
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๖๗

นางสาวจามจุรี สร้อยขุนทด
๑๘/๖/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงกนิษฐา ถาปราบมาตย์
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงสุภัสสร พฤฒิสาร
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๗๐
นางสาวจิดาภา บำรุง

๑๘/๙/๒๕๒๐
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ วัดหนองฆ้อ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงกัลยา อ่าวนิล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงจุฑาทพ รืนยุทธ์

่

๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา แดงนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงชนม์นิภา พรหมบุตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงณัฐชา ทองจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงดารินทร์ อุ่นจะบก ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงนงนภัส วงค์จันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงนันทวรรณ บุญมาทน

๑๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงนิติพร กังแฮ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ปยะทวีทรัพย์ ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายพลชนะ นพเวช
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายพีรวิชญ์ บรรลุผล

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายรัชตะศักดิ

์

มะโนใหม่
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายวีรภัทร ยกย่อง
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายสราวุฒิ จารุวัฒน์พงศ์กุล ๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายสิริภาส หัตถพรหม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายเอกราช กาพล
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงปนมนัส เนตรสุริวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงปยธิดา เลสัก
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงพนิตพิชา สุขจิราพิบูลย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงพิชชาภา ศรีวิเศษ
๑๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงพิชญา มณีสาคร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงรัฐธินี ขัติยศ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงศรัณยา พระชิดพิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๓ / ๑๐๐

้
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ชบ ๒๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงโศภิษฐ์ บุญทัย ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ขุนทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงขวัญหทัย ไทยเกือ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาแตงอ่อน  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายศิวกร ชนะชัย ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงเปรมวดี ประดับแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงพรทิพา พลีพรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงรุจิญา กล่อมกล้านุ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงวิชญาพร กลินกาหลง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงอาทิตยา ศิริสวรรยา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงอุนนดา สุนทรส

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงสุภาวดี สุดใจ ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงอรษา บุญส่ง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงระวีประภา โรจน์วงศ์สวัสดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงเปมิกา สุดใจ

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ขันธเขต

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงสุทธิดา สาแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงธีรดา คัมภีริชยา
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงทิพวรรณ มีทรัพย์
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงนันทิยา วงศ์ดี ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงนำฝน คำสิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงประภัสสร สุทธี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายธราดล เทียนศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายปญญาภพ แก้วสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงภัทรกันย์ ติยะโคตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงภูษณิศา สีดาจิตร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงรัตนสุคนธ์ ศิลปวิสุทธิ ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงวรกานต์ บุญประดิษฐ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงวาสนา ปนทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงสิริยากร แก้วสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงอริสรา ศรีวัฒนะ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายพิจารย์ สำรวย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงกัณฐมณี น่วมภู่
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เจริญลักษณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงนริสา พิมพ์พืชน์ ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงปนัญญา ทองที

๑๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงรัตนาวดี งามเฉลียว ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ เงินแสนหมืน

่

๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงจุฆามณี สุยอย

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายกฤษณะ สังฆะชัย
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงจิรวดี ธัญญกิจ ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงณัฏฐ์เณรี
ณัฐภัทรชญานนท์ ๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ฤทธิบุญไชย ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงนรีกานต์ เขียวไพรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดเขาไม้แดง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงกนกอร แก้วมณี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงกมลทร หัดกระโทก
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงอรปรียา วาดเขียน

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงวรัญญา สุขยานันท์
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ แดงใส ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา พานทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงภคภรณ์ ภวโภควินท์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงชลสิกาล แช่มช้อย
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงมธุรดา เคณาอุประ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงปยะวดี อารีรัตนชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงทิพวรรณ กิจวิเชียร

๑๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๔๙

นางสาวอริสรา แซ่อึง

๊

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายธนาธร สุวรรณประทีป

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายเศรษฐพงษ์ เกตุปาน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายพูริวัฒน์ กลมกลึง ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายภาสุข ทองเงินเจริญ ๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๕๔

เด็กชายธีระพัฒน์ สีกาวี ๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายปยะวัฒน์ ถาทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงกันธิชา มะธิมะนัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงธนัชชา ทองทรง ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงณัฐนิธา กำมา ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงทิฐินันท์ มานัสนัยน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงเนตรลดา คงคาใส

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงมานิตา สลีวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ ขุนจัน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๖๓

เด็กหญิงวรรณภา พัฒนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงรังสิมา อุดมวิชัยวัฒน์ ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  
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ชบ ๒๕๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วรภาพ ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภู่สวรรค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงปพิชญา รุ่งเรืองวชิร

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงชติกาญจน์ สวยรูป
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ อินทสร้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายชนาธิป ชูทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายธนกร พัวไพบูลย์วงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายวัชพล จันทร์งาม ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดบางพระ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงพรกมล วีรภัทรชัย ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดบ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๗๔ เด็กหญิงพรพิมลพรรณ
สีทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดบ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บัวนุช

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา วัดบ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงมธุรดา สายแสงจันทร์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศรีราชา วัดบ้านห้วยกรุ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงไผ่ศรีสุข เพชรเอม
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงภิญญาดา แขมคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงสิริกัญญา มนต์วิเศษ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงสุภัชญา ดอนเอม

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดปาเขาพุวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงวรีรัตน์ สิงห์เรือง ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงวันทนีย์ ขุนตาล ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงเกวลิน ไผ่ประการ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายกลวัชร เทพศิริ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายกษิดิศ โกสิทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายเจษฎา พลูพันธุ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายญาณวุฒิ ตาลสันต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายเตวิช วิชชากรกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายทัตพิชา มีวงค์
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพรหมาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายนราธิป น้าคณาคุปต์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายคุณากร ถมยา ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายธีรพัฒน์ คงหิรัญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงนีรภา หมันจำรูญ

่

๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงปณาลี สระดิษฐ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงธนาภา เจริญจิตต์

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๙๖

นายนันทกร กันทะเสน
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายธิติพล หุนสูงเนิน ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๙๘

เด็กชายศุภกฤต วิศิษฏ์วีรพงศ์ ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายธนโชติ หงษ์สมดี ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายธนภูมิ กังสะดาน

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงชรินรัตน์ ไตรรัตน์พิศาล

๑๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงจิรัชยา กาสี ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงตฤษณา ใจกัน

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงจันฑกานต์ ทองจรูญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงสิริยากร เฟองผล ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงกัลยา เพ็งจันทร์ดี ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงปอรรัตน์ ตรวจสูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงพรพิมล ผิวอ่อน

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงกมลวรรณ บัวราช

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงกอบทอง กลินดอกแก้ว

่

๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงหัสยา ภู่เพ็ง ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงฐิตารีย์ ลือหาญ
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ เบาพรม
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงวรรัตน์ แพบำรุง

๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงปาณิสรา ธัญญกิจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงศุภรดา สร้อยจรุง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๑๗

เด็กชายปรัชญา นาเทเวส
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายณัฐกร มีสุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายธนากร ฮวดเฮง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายชาญวณิช ปรังแดง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายจิรนล วรเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายอินทุวัทน์ ชอบรส ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายฐิติพงษ์ ขามสันเทียะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายภานรินทร์ ปลังกลาง

่

๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายชนะชัย เสงียมจิตต์

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายศรัณย์ พาพรชัย

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายวรวุฒิ มะณี ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายพิสิฐ คชรินทร์
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงอัญชสา บัวส่อง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงพาฝน บุตรนำเพ็ชร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงสุชาดา สิทธิ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ สุกใส ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงชนนันต์ สุดใจรัก ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงชมพูนุช มโนรส

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๗ / ๑๐๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงรันนารา วิญญาสุข ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงรุ้งพราย ยอดดี ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงลีลาวดี พูลสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงโยษิตา พินพรรค
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงพัชราภา ชัยราช
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายอภิวัฒน์ จันปลิว

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายจิรายุส อัครโยฮินกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงบงกช เคนหวน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงนภัสรินทร์ ราษฎร์นิยม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ชำนาญสิงห์ ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายวิชัยชาญ บุญเหลือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๔๖

เด็กชายชานนท์ จันทร์เจนจบ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายอภิวิชญ์ คอมแพงจันทร์ ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายกษมา กำปนนาค
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายมนัสชัย สังข์ทอง ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายจิรวัฒน์ กฤษณะภูติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๕๑

เด็กชายธนชิต สุขศรี ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายปฏิภาณ ปญญาเมา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายอภินันท์ คำโสม

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายเทพประเสริฐ

ทองโตนด
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายศตรรษ ราชรามทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๕๖

เด็กชายชวนากร ทองเฟอง
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงศุภาวินี ชาญปอม

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๕๘

เด็กหญิงสโรชา เกรียงกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงวิภาวี เล้าคืมสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงธิติดารัตน์ ใจชุ่มชืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงสโรรักษ์ แสงคำชู ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงสุนิสา ศรีรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงเสาวภา อินทร์รุกขา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงอริศรา อาจปกษา ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงปภาพินน์ อรัญทอง ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๖๖

เด็กหญิงนฤมล ถำอมร ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงสรินยา ภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงชลธิชา ชืนสันเทียะ

่

๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงชลธิชา ศิลาคำ

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงอาริสา สุขสมสถาน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงนภัสสร คิรินทร์ ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงชนิภา เพชรใจศักดิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงธัญภรณ์ ส้มจีน ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงนภัสรา อินทร์สิงห์ ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายคำภีรภาพ อิมนาง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงวรรณวิสา บัตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงวรรณษา
เจริญไพศาลสมบัติ ๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงสิริกัญญา เครือผือ
๑๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงอัฐภิญญา บวบทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงญาณิศา เกษรแพทย์

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงชนาภัทร ฆารเจริญ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๘๓

เด็กหญิงทิพานัน ศรีประเสริฐ
๑๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายพงศ์พัฒน์ สมจิตต์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายอัฐชัย ประยูรคล้าย
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๘๖

เด็กชายกอบสุข มิตรอุดม ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายสิทธิบดี สุธีธรรมรักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรีเมือง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงวชิรา ถาบุญชู
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงวลัยนรี ทุมลา ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ปานสกุณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงธัญนิษฐ์ดา ตันคงสิงห์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ สิงห์ทอง ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงจิรนันท์ สุจชารี ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงขวัญพิชชา เหมือนทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงธัญวลัย เพชรพัฒนะวัน

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงปวีณา สมณชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงปทิตตา ชนะงาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา พิมพ์แก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๐๐ เด็กหญิงชมณัฐกาจญน์
ยังดี ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงชลธิดา ยามดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงโชติกา สวัสดีสุขุม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงศิลารัตน์ จันทชารี

๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๐๔
นายจักรกฤษณ์ นิยม

๑๑/๒/๒๕๑๑
โรงเรียนศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๖๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงชลธิชา แก้วทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงชลธิชา สำสาลี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงศิราพร คำคูณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงธิญาดา แย้มเดช

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองข่า  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุ่มโพธิ

์

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีราชา วัดหนองเลง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงพุทธาภรณ์ มาลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองเลง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงมณฑกานต์ นาคนุช

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีราชา วัดหนองเลง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงเจนจิราภรณ์

สมพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองเลง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๑๓

เด็กหญิงวรัญญา พารอด
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองเลง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายณัฐพนธ์ จารุดุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีราชา วัดหนองเลง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงยูถิกา ต้อกาศ ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีราชา วัดหนองเลง  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๑๖

นายทินภัทร สิทธิทิม
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายธวัชชัย รักกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายศุภชัย กิดเกิด
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงกัลยา ขันนิคม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงปทธิยาภรณ์ กรรณภักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงอรณิชา พิมพ์สะเดาะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง

วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงการะเกด ทรงเนียมศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง วัดถำยายปริก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นนกระโทก

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง วัดถำยายปริก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงพรณิชา ศิลปไชย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสีชัง วัดถำยายปริก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงณัชนันท์ ตันหยงมัด
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสีชัง วัดถำยายปริก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๒๖

เด็กชายมณเฑียร อึงปญญา

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสีชัง วัดถำยายปริก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๒๗
นางสาวสุกัญญา เกรียงกูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะสีชัง วัดถำยายปริก  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงศศิวิมล ดกอดวน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บริสุทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายณัฐพล เข็มต้น

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๓๑
นายพสุธร ชมพูนุช

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๓๒

นางสาวบุษกร สุวรรณวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงนาเดีย สิงห์ปรุ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๓๔

นางสาวธันยพร สุวรรณโชต
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปง

วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๓๕
นางสาวณัฐธิดา คนเทียง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๓๖

นายสถาพร ผ่องใส
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๓๗

นายวศิน ศิริเศรษฐพัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๓๘

นางสาวโชติกา อ่างบุญตา
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๓๙
นายวรสรณ์ งามศิลป

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๔๐
นางสาวขวัญฤทัย คันทีท้าว

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๔๑

นางสาวศศิจันทอง จ้อยลี
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๔๒
นางสาวสาธนี เตลียะโชติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๔๓

นางสาวจิรภิญญา ชัยชิต
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๔๔

นายณัฐดนัย โสภี
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๔๕

นางสาวสุพิชชา ชอบทดกลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๔๖
นางสาวโดมินิค ศิริกานดาพร

รืคแคร
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๔๗

นางสาวบุศรินทร์ เอียมบาง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๔๘ นางสาวเมลิสสา สิริภรณ์

โลเรนเกล
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๔๙

นางสาวสุพัชรินทร์ พุกจินดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๕๐
นางสาวศุภรัตน์ ยะอนินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๕๑

นางสาวคุลยา วงษ์กวีวัฒนกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๕๒

นางสาวกชกร จันทร์หอม
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๕๓

นางสาววรางคณา ชาดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๕๔
นางสาวสโรชา เมธาสมภพ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๕๕

นางสาวภาวิดา อังคณาพัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๕๖

นางสาวอภิชญา เรืองทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๕๗

นางสาวปนปรีดา เจตมงคลวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๕๘
นายรุ่งธุรกิจ องอาจวศินกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๕๙

นายณัฐพรรษ์ วัฒนศรีสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๖๐
นางสาวปาณิสรา ครองมงคล

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๖๑
นางสาวหทัยกาญจน์ ปภาคีรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๖๒
นางสาวนภกมล ศรนรินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๖๓

นางสาวจรัสพร ม่วงลาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๖๔

นางสาวรินรดา โบสถ์แก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๖๕

นายวิทวัส จิวสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๖๖
นายศักดิสิทธิ

์ ์

มาศทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๖๗

นางสาวธนวรรณ รดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๖๘

นางสาวปยาภรณ์ ตังตระกูลธรรม

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๖๙

นางสาวจิดาภา รัตนประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๗๐
นายสเตฟาน ตาเปยโร

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๗๑

นางสาวตติยา
อิศราประทีปรัตน์ ๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๗๒

นางสาวรวิภา อินชำนาญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๗๓

นายเสฏฐวุฒิ หงษ์ษา
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๗๔
นายธนัช คณางค์นานนท์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๗๕

นายณัฐพิพํฒน์ ฐิดาพรโภคิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๗๖

นางสาวศิริมณี หาญสุริย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๗๗
นางสาวณิชาวรินทร์ ขุมทรัพย์ดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๗๘

นายปรีชาพล วงษ์กำภู
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๗๙

นางสาวปภาดา ตันติดิลกวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๘๐
นางสาวสลัลชนา เหมศิริรัตน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๘๑
นางสาวอารียา เรืองสว่าง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๘๒

นางสาวเพ็ญพิสชา เพ็ญจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๘๓

นางสาวกวินทิพย์ เลิศศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๘๔

นางสาววนัชพร ธนชัยวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทย์ วัดศรีวนาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายวิกรม เถาวันดี

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายชานนท์ แก้วหร่าย
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายธรรมรัตน์ เรืองสวัสดิ

์

๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายนิธิพัฒน์ ใจมิภักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายวิชิตชัย ม่วงแกมไหม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายกุญช์ภัช ปนสกุล ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายนันทวัฒน์ จันทะคะมุด
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พูลทวี ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายธนภัทร์ หนองใหญ่

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายอิทธิวัฒน์ ทองสนิท
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงสุวันนท์ มังขยัน
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงจีรพรพรรณ อิมเต็ม

่

๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงกันติยา ผาติเสนะ ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงพิชชาภา โกรัมย์
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงสุรัสวดี นนทศักดิ

์

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงพรรษา วงศ์คำภู

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงนิชาภา สงวนสิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงธีรนุช จูงาม

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงสุภัชชา เจ๊ะมะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงณิชกานต์ สติภา

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงสราวลี รอดสุด

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงสุภาพร ดวงวันทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงกัณฐิกา ยนต์พงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงณัฐพร แซ่อึง

่

๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงวิภาดา แสงไชยา ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงรุจรดา จุโด ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ยวงแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงพาณิภัค ขาวสนิท

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงอภิญญา คนตรง
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงอารยา นาคสุข ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายศักดินรินทร์

์

พ่อค้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายภัคนันท์ เย็นภูเขา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายนิธิศ โม๊ะสันทะ
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายสุทธิภัทร ประเสริฐพันธุ์ ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายเดขดนัย พรมนอก
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายสิทธิชัย จงกลาง ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายกงสวรรค์ จันทบุลี
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายสหรัฐ หัตถกิจอุดม ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงณัฐชา ขุนท่าเรือ
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงนฤมล จำปาโพธิ

์

๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงเยาวรัตน์ ปญญาไว ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงกัญจนพร คำหอมชืน

่

๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงภาวิณี จันทไทย
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงศุภิสรา ศรีมะละกูล ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงปรียาวรรรณ

ศรีสะอาด ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ จิวสกุล

๋

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ คำมีอ่อง ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงพิรดา สกุลเดช

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงโสภิตา รักบำรุง
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงกาญจนา พิเศษ
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๓๕

เด็กชายรัตนโชติ รัตนรัตน์
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายอธิวัฒน์ พันธุ์ศรี ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายชัยวัฒน์ แสงนันทรัตน์
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ หลวงอินทร์
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายสหรัถ ฉิมวิเศษ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายอนุชา แดงสันเทียะ

๊

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายอัษฎายุศ ศรีบัว
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายจิรวัฒน์ วังแก้ว
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๔๓

เด็กชายคณกร ประวัติกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายชัยชนะ นิลวิเวก ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายอนิวัตติ

์

เพ็งพินิจ
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายวีรวัฒน์ สุ่มดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายจิรพนธ์ ชะมาประโคน

๒๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงกนกพัชร เฟองคอน ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงสุวิดา นวลเนตร์ ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงภัทรพร แสนกล้า

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงศรัณยา สุวรรณศร

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงนพรัตน์ มาตรง ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงนันทรัตน์ ยอดเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๕๔

เด็กหญิงณัฐชา ตินตะบุระ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงจิรัญญา จงดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ คันศร ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ปชชุมพร
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงอตินุช จันทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงศศิวิมล อเนกบุญย์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๖๐
นางสาวรัตนวดี นามรัตนศรี ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๖๑

นายจีรพัฒน์ จิตรระเบียบ
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๖๒

นายเตชพัฒน์ เพียกเพีย
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๖๓ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ศิลรักษา ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายต้นสน ลานอก
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงศศิภา ราตรีคีรีรักษ์
๑๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๖๖

เด็กชายชนชาติ ลุนจันทา ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายวรพล นวลนุ่น ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายศุภกรณ์ สะอาด ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายวิชญพล เกษทองมา
๑๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงกัลยาณี รีพล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงศิริภัสสร จิติสกล

๒๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงญาณิศา ปเฮง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงพลอย โพธิเงิน

์

๑๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงเมธาวี ไกรฤทธิ

์

๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงพรธิตา ก้านทองหลาง

๑๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงปญจมา ทองมี
๑๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงรวรรณ การกรณ์
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงผกามาศ โปทาคำ
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงเอพริล

แฟนเด็นไอจซ์เชล ๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงพัทธวรรณ เยียมวิริยะ

่

๒๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายศิริพงศ์ เถาเครือมาศ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ขวัญเนตร

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายพงศกร จันทร์ศิรินุสรณ์ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายธราดล เรืองศักดิ

์

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายเอกบวร อุดมภ์ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์อยู่

๒๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงสุวนา จันทร์อยู่ ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงชาลิสา ลุนจันทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงจรินญา แซ่ลี

้

๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงพรหมพร นุชแผน ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ช่างเหล็ก ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน โคตรัตน์

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงสิราวรรณ ช่างเหล็ก
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงจิดาภา เจนการ ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ อกอุ่น
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เงางาม
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงปณฑิตา เทพนา
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงอาทิตยา การะเกศ

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงจิรนันท์ พรมคำ
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงจีระสิน หาญธรรม

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงอริสา ปองแก้ว ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงนันท์นิตย์ ปญจะ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายธนโชติ ทับทิมน้อย

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จิตตประกอบ

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงอัจฉรา ธรรมดี

๑๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงปุณญาภา สัมฤทธิดี

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 3
วัดสว่างฟาพฤฒาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายขวัญเนตร ฉิมพาลี ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายจักรพันธ์ ครุฑรัมย์

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงชญาวรรณ รวยรืน

่

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงจิรัญญา คุณนาเมือง

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองพัทยา 3

วัดสว่างฟาพฤฒาราม
 

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อ้นเปยม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายธนาวุธ เสือเหม็ง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา ทองขาว
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงรุ่งนภา เจนจบอักษร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๕ / ๑๐๐
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ชบ ๒๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงกฤษณา เมืองมัจฉา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงอนันญา ลงสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงเกวลิน รอดชมภู

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงภัทราวดี พงษ์พันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงแพรวไพลิน ทัพพิจิตร

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายธนภูมิ ดวงสุนทร

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายพงศ์ธร แสงทองอร่าม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายศุภชัย แสงจ้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม วัดสุกรีบุญญาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงจันจิรา เรือนแก้ว
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงญาดา อยู่สบาย ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๒๕
อุบาสิกาสมควร สุขสบาย

๒๐/๐๖/๒๕๐๙
วัดหนองเกตุใหญ่ วัดหนองเกตุใหญ่  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๒๖

นายณัฐพงศ์ ชูทรัพย์ ๑/๔/๒๔๙๘ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๒๗

นายจารุ เลียงตน

้

๓๐/๓/๒๕๑๐ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๒๘

นายณัฐวุฒิ กล่อมประเสริฐ ๕/๔/๒๕๑๐ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๒๙
นายเดชา เอือจิตร

้

๒๔/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๓๐
นายวาทิน ระมาศ ๔/๔/๒๕๑๖ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๓๑

นายกมล กุมพันธ์
๑๙/๘/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๓๒

นายชาตรี ขำรอด
๑๖/๙/๒๕๑๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๓๓
นายไพศาล โสภาฉัตร

๒๐/๕/๒๕๑๘
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๓๔

นายธวัช โพธินาแค

์

๑/๒/๒๕๑๙ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๓๕

นายวรพงษ์ บุพชาติ ๔/๗/๒๕๑๙ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๓๖

นายสุเทพ แสงสว่าง
๑๗/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๓๗
นายธนพล ดอนผา ๖/๕/๒๕๒๑ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๓๘

นายธนาพล ธนภาธันย์
๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๓๙

นายสิทธินันท์ แก้วเหล็ก

๒๗/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๔๐
นายอุเทน แสนจอน

๒๙/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๔๑
นายธงชัย สหายสุข

๑๗/๗/๒๕๒๒
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๔๒

นายมานะ หนูสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๔๓

นายณัฐพล ตรีสุวรรณ ๑/๕/๒๕๒๓ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๔๔

นายเมตตา ปนแก้ว
๑๕/๔/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๔๕
นายวีรวัฒน์ บุญสาลี ๗/๖/๒๕๒๓ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๔๖

นายสรรค์ชัย ม่วงสี
๓๐/๙/๒๕๒๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๔๗

นายคมสัน สร้อยสน
๔/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๔๘

นายธวัชชัย ช่างไม้

๑๗/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๔๙
นายนิพล อิมขุนทอง

่

๔/๑/๒๕๒๔ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๕๐
นายอุทัย แก้วรุ่งเรือง

๒๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๕๑

นายธงชัย เลิศมณี
๒๙/๙/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๕๒
นายมาโนช ประสพสิน

๒๔/๗/๒๕๒๕
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๕๓

นายอัครทัศไนย ไชยราช
๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๕๔

นายประเสริฐ กาทอง
๑๕/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๕๕

นายศรวัน น้อยสิน

๑๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๕๖
นายสรศักดิ

์

สียา
๒๖/๘/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๕๗

นายวิชัย จันทร์เทียน ๓/๓/๒๕๒๗ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๕๘

นายสามารถ หมวกทอง
๑๒/๗/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๕๙

นายอานนท์ โชจอหอ
๓/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๖๐
นายสุวิทย์ มีเรียน

๑๙/๔/๒๕๒๗
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๖๑

นายชูชีพ ชัยศิริ
๑๗/๕/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๖๒

นายณัฐพงษ์ เสาวกุล ๕/๙/๒๕๒๘ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๖๓

นายทำนบ เทียนสงค์
๒๖/๘/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๖๔
นายพงษ์นิทัศน์ หมุดธรรม

๒๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๖๕

นายอดิเทพ วุ้นชีรอง

๑๘/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๖๖

นายพูนพัฒน์ บุญทรัพย์ ๕/๙/๒๕๒๙ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๖๗

นายสุนาท ซือสัตย์

่

๑๑/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๖๘
นายขวัญชัย ดีโชรัมย์ ๑๐/๗/๒๕๓๐ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๖๙

นายธัญพิสิทธิ

์

แก้วโสธร ๗/๗/๒๕๓๐ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๗๐
นายวัชรพงศ์ กลินกุหลาบ

่

๒๙/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๗๑

นายศิริโชค วณิชยาพิบูล
๑๖/๓/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๗๒
นายสหรัฐ ปากนำ

๑๗/๕/๒๕๓๐
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๗๓

นายอำนาจ กองฆ้อง ๓๐/๒/๒๕๓๐ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๗๔

นายธีรวัฒน์ เรืองรักษา
๑๑/๙/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๗๕

นายอภิชาติ นุชนวล ๒/๓/๒๕๓๑ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๗๖
นายเอนก กลินสุคนธ์

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๗๗

นายจตุพล สุวรรณเขต ๖/๖/๒๕๓๒ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๗๘

นายณรงค์รัตน์ เส็งประเสริฐ
๒๗/๖/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๗๙

นายพิธราสิษฐ์ เกตุสุริยงค์
๓๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๘๐
นายภาณุพงษ์ ฉายสังข์

๓๑/๘/๒๕๓๒
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๘๑

นายยุรนันท์ มนต์คาถา
๒๗/๕/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๘๒

นายวัชระพงศ์ ดวงมณี

๒๘/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๘๓

นายวิทวัส กระสังข์
๑๙/๘/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๘๔
นายณัฐวุฒิ กาญจนเกตุ

๑๒/๖/๒๕๓๓
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๗ / ๑๐๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๘๕

นายพรชัย ธ.น.หม่าน

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๘๖

นายสุเชษฐ์ โกมลวานิชย์
๓๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๘๗
นายอานนท์ ชืนชม

่

๑๗/๖/๒๕๓๔
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๘๘

นายทรงวุฒิ เทียนสิทธิ

์

๑๖/๒/๒๕๓๕
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๘๙

นายบัญฑิต บุญแผน ๑/๕/๒๕๓๕ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๙๐
นายเสกสรรค์ สังฆ์นำมนต์ ๗/๘/๒๕๓๕ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๙๑
นายจักรกริช นาควิมล ๒/๖/๒๕๓๖ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๙๒

นายอิทธิพล ปอมสุด ๔/๑/๒๕๓๙ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๙๓

นายจักรินทร์ นันปวน
๑๖/๔/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๙๔

นายสัณฐิติ มะลิซ้อน
๒๗/๒/๒๕๔๐

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๙๕
นางสาวสุกัญญา ปญญากิจ

๒๗/๕/๒๕๐๗
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๙๖

นางสาวอุษา สันประเสริฐ
๑๒/๘/๒๕๐๘

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๙๗

นางสาวจรูญ หาดเจียง ๓/๕/๒๕๑๔ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๙๘

นางสาวดารณี เอียมสกุล

่

๑๕/๑/๒๕๑๕
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๖๙๙
นางสาวนงนิตย์ มีสุวรรณ

๑๘/๗/๒๕๑๕
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๐๐
นางสาวรัศมี หลวงโคตร

๑๒/๙/๒๕๑๕
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๐๑
นางสาวมานะ จูจอมพล

๑๘/๙/๒๕๑๖
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๐๒
นางสาวกชกร กรัดภิบาล

๒๙/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๐๓
นางสาวจันทรา บุนชู

๕/๑๑/๒๕๑๖
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๐๔
นางสาวอรุณศรี จันทร์บาง

๕/๑๐/๒๕๑๘
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๐๕
นางสาวทิพานัน เชลลีย์

่

๒/๑๑/๒๕๑๙
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๐๖
นางสาวอาภากานต์ ประทุมแดง

๑๐/๖/๒๕๒๑
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๐๗
นางสาวยุวดี หิรัญสุข

๑๙/๗/๒๕๒๑
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๐๘
นางสาวขันเงิน จรงรส

๒๖/๙/๒๕๒๑
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๐๙
นางสาววันวิสา อาภรณ์รัตน์

๒๙/๕/๒๕๒๓
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๑๐
นางสาวปรวรรณ โพธิสาจันทร์

์

๑/๕/๒๕๒๓ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๑๑
นางสาววันทา เพชรแก้ว

๕/๑๐/๒๕๒๓
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๑๒

นางสาวสุนันทา เวียงคำ
๑๕/๒/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๑๓

นางสาวมลฤดี ชืนจิตร

่

๓๑/๓/๒๕๒๔
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๑๔

นางสาวจงใจ แก้วจันทร์
๑๙/๕/๒๕๒๔

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๑๕
นางสาวสมรัก ถึงไกร ๗/๖/๒๕๒๔ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๑๖

นางสาวพัชรินทร์ ชมพล
๒๘/๕/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๑๗

นางสาวปราณี จิตรหาร ๗/๙/๒๕๒๕ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๑๘

นางสาวศรีนวล อยู่สบาย
๑๓/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๑๙
นางสาวมัทนา ยันหล้า

๒๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๒๐
นางสาวแพรมุกชา อนาจักรทองคำ

๑๕/๑/๒๕๒๖
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๒๑

นางสาวอัญธิวา เหลาพรหม
๑๔/๓/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๒๒
นางสาวอรทัย กลโคกกรวด

๒๗/๓/๒๕๒๖
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๒๓

นางสาวทัดดาว ทับทอง
๑๑/๙/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๒๔

นางสาวพัทธนันท์ แคนติ
๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๒๕

นางสาวศิริพร เรืองโสภา
๑๒/๖/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๒๖
นางสาวเปรมมิกา ทิพันธ์

๑๓/๗/๒๕๒๗
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๒๗

นางสาวกุสุมา ขุนศรี
๒๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๒๘

นางสาวยุพิน จงธรรม
๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๒๙

นางสาวกรรณิการ์ ไชยเลิศ ๓/๓/๒๕๒๙ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๓๐
นางสาวกาญจนา เพ็งจันทร์

๒๒/๖/๒๕๒๙
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๓๑

นางสาวสายฝน เข็มทอง
๒๓/๖/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๓๒

นางสาวนำฝน แก้วนิล
๑๐/๗/๒๕๒๙

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๓๓

นางสาวอรอนงค์ สุนทรวัฒน์
๒๔/๔/๒๕๓๐

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๓๔
นางสาวมัญชรี ภู่สงค์

๒๐/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๓๕

นางสาวพรวิไล ทองวงศ์ษา
๑๒/๑/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๓๖

นางสาวลลนา สิงห์วิจารณ์
๒๕/๗/๒๕๓๑

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๓๗

นางสาวณัฐนันท์ เข็มทอง
๒๓/๑/๒๕๓๒

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๓๘
นางสาววันวิสา หนูเสน

๓๐/๔/๒๕๓๒
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๓๙

นางสาวประภาพร บุญชืน

่

๑๐/๙/๒๕๓๒
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๔๐
นางสาวสุพัตรา อุระนัน

๒๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๔๑

นางสาวสุดใจ เหล็กไหล ๖/๕/๒๕๓๔ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๔๒
นางสาวลักขณา รักวิชา ๖/๒/๒๕๓๕ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๔๓

นางสาวกมลทิพย์ อินทรประสาท
๑๑/๕/๒๕๓๕

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๔๔

นางสาวนิชชาวัลย์ ศรีโนนซี
๒๓/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๔๕

นางสาวปาริศ ประไพเพชร
๑๖/๒/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๔๖
นางสาวลักขณา ขันธวิชัย

๑๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๔๗

นางสาวชไมพร สุขตระกุล
๑๒/๒/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๔๘

นางสาวนุจรีย์ วงศ์เตชะ
๒๗/๗/๒๕๓๗

เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๔๙

นางสาวนภัสสร ชฎานิล ๙/๑/๒๕๓๘ เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๕๐
นางสาวขวัญเรือน สังข์ทอง

๒๐/๒/๒๕๓๘
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๕๑

นางสาวนุชนาถ กลินเทียน

่

๑๖/๓/๒๕๔๐
เรือนจำพิเศษพัทยา วัดสังกะเปรียว  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายพงศธร คงสำรวย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายชโยดม บุญเสริม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายอนุภาพ สารพัฒน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๗๙ / ๑๐๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายมณฑล ก้อนคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายเสฐวุฒิ นิลพฤกษ์
๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายติวานนท์ ช่วยนา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๕๘

เด็กชายธนากร วงค์เรือน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงกมลฉัตร เล็กเขียน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงชนิกานต์ กลำเงิน

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงปยวลี เจริญทัพ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงธัญญาพร ปรางทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงบงกช จันเกษร
๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณทรัพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงธนัญญา สุนทรชัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงมนต์ธิดา โตแจ่ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๖๗

เด็กชายสรรวิสาข์ กียะสูตร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายณัฏฐพล ยามไสย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ ชมชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายนวพล ยศสิงห์

๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๗๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

หนูเกตุ
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ภูอาภรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บ่อทอง

๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงณัฐณิชา กลำเงิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วพวง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ลายคราม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงกนิษฐา กลินขำ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงยุวดี ตาประโคน
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๗๙

เด็กหญิงหฤทัย เย็นตะทิพย์
๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงอารดา เรืองเกษม

๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงสุพรรษา ครุฑรัมย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงแจสมิน เหล่าพันนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายเลิศชาย สิงสาท
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๘๔

เด็กชายวรินทร นามขาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายพงศกร ศรีคำน้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายธนาวัฒน์ ถ้วนถี

่

๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายคชา ฤทธิลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายพัทยา อันทะปญญา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายไกรวิทย์ ประทุมวัน

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๐ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายวทัญู กลินกล้า

่

๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองเสริม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงนภารัตน์ ไชยมงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงศิริภากร เอมสมบูรณ์
๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงเพลงพิณ แสงสินธุ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงแพรชมพู ประทุมตรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายภาคภูมิ มากกุญชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายธีรภัทร ธนูสา
๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายวายุ สุพพะชาลี
๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายฐิรวัฒน์ อุ่นกุดเชือก
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายยศพล เกตุดิษฐ์

๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายชาญณรงค์ แสงอภัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายปรัชญา สุพพะชาลี

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายยุทธภูมิ กิสันเทียะ

๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงธนารีย์ จิณานิกรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงอุสุมา สุทธการ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ เพชรพันธ์

๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงสุจิตรา สุขแสงเปล่ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงสุพรรณี สุขแสงเปล่ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงพัชรี แก้วทอง

๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงสิริกันยา เชียงหว่อง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงอทิตยา อินทปจ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายเจนณรงค์ กองโพน

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายชนาธิป ผดุงสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๑๔

เด็กชายธนศักดิ

์

แก่นสาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๑๕

เด็กชายบุณยกร แก่นประธูป
๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายทรงพล รอบดูดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายสาโรจน์ โชตินอก
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายสหรัฐ ศิรินอก
๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงวาสนา เต็มชืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงทิวามล สมสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงอนุสรา ภูติยา
๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อำทุ่ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงกมลชนก อ่อนสนิท
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 6 วัดธรรมสามัคคี  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงรวิสรา สายจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๑ / ๑๐๐

้
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ชบ ๒๕๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ระฆังทอง
๒๗/๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงปทมวดี แน่นหนา ๒/๒/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายชลกร หลายประสิทธิ

์

๒๙/๕/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายธนิสร บุญยศ
๒๒/๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงพีรดา หาญเวช ๑/๑/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กฤษสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายรชต ธรรมจารี

๒๓/๓/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายธนพรชัย บุญเลิศ
๒๑/๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายธนะวรรธน์ วงษ์ไพศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายธนกฤต ธูปเรือง ๔/๘/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายปุณยวัจน์ รุ่งโรจน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายเดชาธร ยืนยาว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายยศกร ชาวไชย
๖/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๓๘

เด็กชายณฏฐพล สวัสดิมูล

์

๓/๑๑/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ค้าคล่อง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายศตวรรษ บุญยิง

่

๗/๘/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายธนากร แย้มดอกไม้
๒๐/๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายไอศวรรย์ ธรรมสนธิเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ เกตุสุวรรณ์

๙/๑๐/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงปณณพร ศรีพรมทา
๖/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงกิรณา พรมโชติ
๓/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงสิริพร เสือแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงศศิวิมล สัญญเขต

๔/๑๐/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ ขว้างสืบ
๓๐/๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงนภัสสร สุวรรณประทีป ๓/๕/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ หมันทำ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงมันฑะนา ด้วงแตง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงจาสมิน ชไตน์เดิล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงศุภิกา กันแก้ว
๖/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์แก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายอ๋อ สดใส

๒๓/๙/๒๕๔๖
ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงนันทิดา ตันวงศ์ ๗/๗/๒๕๔๖ ศพอ.วัดช่องแสมสาร วัดช่องแสมสาร  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๕๗

นางสาวสุพนิดา แซ่อุ๊ย
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๕๘

นางสาวนิชกานต์ กล้าแข็ง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๕๙
นางสาวภัทรภา สมใจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๖๐
นางสาวธีรดา อินแบน

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๖๑

นางสาวเกวลี รัตนวาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๖๒
นายสหรัฐ นาคจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๖๓

นางสาวปณิธาน เปรมพล
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๖๔

นายพัชระพงศ์ ร่มพฤกษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๖๕

นางสาวสโรชา ไทยชัยภูมิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๖๖
นางสาวเกศินี ภิรมย์วงศ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๖๗

นางสาวศุพิสฬา สุรวิทย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๖๘

นางสาวหทัยรัตน์ พวงผกา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๖๙

นางสาวศศิวรรณ ทองนาค

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงวรรณภา สุรวัฒนะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายธรรมรัตน์ หรังเจริญ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๗๒

เด็กชายภาสวิชญ์ ภู่จีน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงพัทธมน นุชคง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงระพีพรรณ ทองบ่อ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุขสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงธิชาธร แสนเพชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงธันยาภัทร จิโรชนิธิกาญจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงบุญญาดา ลักษณะสาย

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงบัวชมพู ชัยพรมมา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา คงทน

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์ไทย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงเบญญาภา ชำนินอก

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงพิชชาพร คงตุก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงชญาค์พิมพ์ อินทจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายวรกานต์ สุ่มประดิษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงฐิตาภา จันสำเร็จ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เปรมอิสระกูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงฤทัยภักดิ

์

เอกแก้วนำชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายตุลภัทร ดวงทาวัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายรุ่งเพชร ล้อมทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงพีรดา คุรุรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงรสิตา ภูการุณย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ บรรจง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงชไมพร แสนศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๓ / ๑๐๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล ทองอ่อน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงทรรษวรรณ

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๒๗/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพชรคงทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงศิลารักษ์ วงษ์กุดเลาะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงนัถญา ศรีลำพัง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันต๊ะวงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงวรรณภัทร สุขพล

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายกิติพศ หมวกเอียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงปญญาพร ลิมถาวรวงศ์

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงสุปรียา พงษ์ไชย

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายเกริกกานต์ พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายกันตพิชญ์ เอียมสะอาด

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงกมลนัทธ์ คริสตินา

จตุรโกมล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงอุษณิษา แสงกระจ่าง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายเปนเอก ทนทาน

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายชัยณรงค์ ศรีภูมินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายธนชล ศุภสร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ปญญาถา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายสหรัถ เหมศิริ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ข่าขันมะลี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงภารดี ผ่องเมืองปก
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายศรศักดิ

์

แสงสุวรรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายธนัตถ์ พงษ์เหงียม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงฑิตฐิตา สมศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วเข้ม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงวริณธิภา สามารถ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายณัฐดนัย ประมูลจักโก

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดสัตหีบ วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๒๒

นายอรุณ เปยซือ

่

๒๖/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านอำเภอ วัดอัมพาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๒๓

นางศิริพร เปรินกุล
๗/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านอำเภอ วัดอัมพาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๒๔

นางจันทิมา เมยประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านอำเภอ วัดอัมพาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๒๕
นางเพชรอำไพ สุชสบาย

๑๑/๑/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านอำเภอ วัดอัมพาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๒๖

นางสาวทัศนีย์ เสียงหวาน

๒๘/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านอำเภอ วัดอัมพาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๒๗

นางสาวกาญจนา ทิวารัศชัย ๗/๑/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านอำเภอ วัดอัมพาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๒๘

เด็กชายธนัชเทพ สาลีงาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายปยะพล วิชัยชาญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงญาณิศา บุญสิงห์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายปรเมศวร์ รุ่งน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายจารุตน์ บุญแสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงนาวีพร กุลโชติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายธีรภัทร คล่องการงาน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายพิสิษฐ์ วันคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๓๖
นางสาวสุภารัตน์ ธรรมพิพัฒน์กุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายอนุชา อัศวนนท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายณัฐพล สีวิชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงกานต์สินี นุโรจน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงกนกพร วงละคร

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายปองไผ่ สอดส่อง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายวิริทธิพล

์

ทับขัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๔๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ พึงโต

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายฐาปกรณ์ ทองทิพย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงศุภานัน แท่นนิล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงอนุธิดา ทรงมาลัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงภัทรพรรณ ขวัญโพธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงชามาณิชา โอสถประสพ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สารภี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ อัครเสถียร

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงวริสรา สีคลำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงสุธาสินี สุวรรณกูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงชาลิสา บุญต่อ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงอาทิตยา ฟูเฟอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายอนพัทย์ สุวรรณโพศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงรวีปริยา บางจัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงจีราพร นวลมะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายบูรพา

อิศรศักดิ ณ อยุธยา

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายธัญพรรษ์ เหลียมขำ

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงณิชาภัทร นัทธีประทุม

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงพรรณรมณ ราชคมน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๖๒

เด็กชายสุภกฤษฎิ

์

เทียนเบ็ญจะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายวมินทร์ จินตนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายศักย์ศรณ์ บัวพลายจิตต

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายทักษกร สำรองพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงพิมพิวรรณ ปงลังกา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงสิริพร สุริยัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงชนกสุดา กล้าหาญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงอริญา เกือหนุน

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายวรุตม์ บุญจันทร์เชย

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงปรายฟา เคลือบมาศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จำปาบุรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงกัญญภัส ปราศจาก
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๗๔

เด็กชายอนุภาพ เอโกมล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงปทิตตา คุ้มบำรุง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายธีรภัทร์ หงษ์วิเศษ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงอรณิชา เรียนชารี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ จินดาศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายศุภสิทธิ

์

เดชปาน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงสุภัสชารักณ์ ไข่เกตุ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายวสวัตติ

์

พันธุวงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงกิตติกา เกียรติอมรเวช
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงสะไบแพร ปญญาสมาพร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงภัทรวดี นนทเสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงกนกอร ชุดชลามาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๘๖

เด็กชายพศวัต พลังนฤพุฒิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงชัญญานุช ไพศาลภูมิ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงธฤษวรรณ ประสิทธิเวช
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ จันทสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ รัตนะสิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงณริษรา ภิญโญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงณปภัทช์ กู้เมือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงกุลสตรี สัจจวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายปฏิพล ตังจิตเจริญ

๊

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายภวฤทธิ

์

ประทุมรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงณัฐธยาณ์ เพ็ชรน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงบุณยานุช กลัดเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๙๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ใจดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายสุวิจักขณ์ เจริญสันติสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๖ / ๑๐๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงประภาสิริ ช่วยชูทรัพย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงบุษกร อุทัยชลานนท์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายธนากร พลยศ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงสุพัฒชา โชตินิธิธำรง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงชนิดาภา ทาระกลาง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายพุทธิพงษ์ บริสุทธิธรรม

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายพงศธร ตรงเทียง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงกชพรรณ ชูรัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายปณณธร ประยงค์ขำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงวรางคณา วิหคทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายยุทธภูมิ ประเสริฐดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงไอลดา สุขเสรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายพลเอก เสนาะลำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงนัฐทิตา มันการ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงนพจิรา วรรณภีร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายธนาธิป โชติธนารัตน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงปยะดา อาจพินิจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายวรกันต์ ศรีสังข์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายนันทพัทธ์ วณิชธนาศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงวริศวรรณ งามสม

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายกันตินันท์ บุญชาลี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายรัฐปกรณ์ สังข์สินเลิศ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงอารียา ศรีหาโคตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงชนิสรา แก้วเอียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายพงศธร อนันตกูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงชิดชนก จุลยา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วฉุย

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ ชัยชนะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงปฐรวีย์

โซวสกุลสุรกานต์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายเปนไท เทียนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงศศินุช สุขอัตตะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายณภัทร วงษ์สมัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงศิริวรรณ สุทธินาท

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงสุวนันท์ สุขสำราญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงสายสวรรค์ กลมเกลียว

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๗ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญเหลือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ เพชรทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงดวงใจ ทรงสวัสดิวงศ์

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงมุทิตา เยรัมย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายกษิดิศ ชุนไธสง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงญาณัจฉรา ชัยเดช

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายนครินทร์ หนูยิมซ้าย

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายธีรพงศ์ กันใจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงมนัสวี ฉัตรณรงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายคุณภัทร เงินมาก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงชนิกานต์ จันผ่อง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายชาญคณิต สาคะศุภฤกษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๔๗
นางสาวอินธิรา เปลืองเจริญ

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงจุฑามณี ผ่องฉวี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงวิรัณลักษณ์ แก้วโพนเพ็ก

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายจิรภัทร วัจวาทิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงแจ็สมิน มูนเดล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงธันยนิษฐ์ กุตโต

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงนพรดา วรรณภีร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายศิวัช นาคะเกษียร

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงทักอักษร ทุมรักษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายภีรภัทร เชือประดิษฐ์

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายณพพล วิชากุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขศิริ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายสรศักดิ

์

มีอยู่สามเสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงวาริศา สีใส

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงวัลลภา ธิมาไชย

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายสารินท์ เรืองจันทึก

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงธันยพร แก้วโบราณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายวรรณกร เฉยทิม

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายกมลกานต์ นุ่มเทศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธัมมสิริศึกษา วัดสัตหีบ  

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายปฏิภาณ บัวเทศ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายปฏิพล เหลนปก

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายกรวิวัฒน์ สังฆะพรม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายพีรวัส สุทาทัศน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิงห์คอม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายจิรทีปต์ แซ่ลี

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายภาณุพันธ์ บุนนาค

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายสงกรานต์ จันทรุทัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายอธิวัฒน์ อังศุสิงห์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายธนากร สีปลานาค

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายนันทวัฒน์ อังกาบ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายพิพัฒน์พล จุไร

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายมาติน เจริญสินกุลภรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายทักษิณา อภิเนตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายอัมรินทร์ ทองจำรูญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายสถาพร ขำอินทรีย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงดารินทร์ มีสอาด

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงศิริวรรณ พุ่มทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงแพรพรรณ พลอยประดับ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงสุรัญชนา แดงศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงปริยฉัตร พันธุ์คง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงวรินดา คันทะโสม

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงวีรวรรณ เพ็ชรศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงกนกอร วัฒนวานิชย์กุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงพิชยาภรณ์ ธนชัยเศรษฐพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงสิริกานต์ จันทร์อ้วน

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงกัญญ์วรา ต่ายเนาว์ดง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงนวลเพ็ญ จันดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงปาณิสรา สิมมา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ เพียรเสร็จ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงสาวิตรี ทับทิมศรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงอธิชา หอมระรืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๙๘ เด็กชายจิตรภานุวัฒน์
เจริญศิลป

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายธนพล จำปา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายสิรวิชญ์ น้อยอินทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายอดิเทพ ทองนาค

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายพัชรพล โฮกอ่อน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายทศพร เรืองบุญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายคมกริช คาดสนิท

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๘๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายวรพล ศรีบุญเรือง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายชาคริต เอียมจันพวง

่ ่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายศุภสิน สีสังกา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายปาณัสม์ วันชะเอม

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายชิตษณุพงษ์ แก้วเพชร

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายพีรภัทร พินิจด้วง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายวีรวัฒน์ สง่างาม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กชายรชตะ เดหวัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๑๓

เด็กชายกฤษณะ ธรรมนิยม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผิวยะกา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายธีรพงศ์ อาจสาลี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงธีริศรา สุไชยชิต
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงเบญญาภา นาดีด่านกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงสุชาดา ร่มลำดวน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงจิรัชญา กำแหงมิตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงภัสษา อาจสอน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงลลิตา ดวงมาลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๒๒

เด็กหญิงณัฐพร ทองปลิว
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงปณิดา ผิวอ่อนดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงนิรัชพร กลำปวน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงศศิกานต์ วรพยูร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงอคิราภ์ มุธิตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงสิรินดา มงคล

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงเกวลิน มารัตชาโล
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงแพรวา พรหมมา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงอริสรา หอมระรืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงอลีนา โทสวนจิต

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์แจ่ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายหาญณรงค์ ตานิว

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายเจษฎา สกุลแฟง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายทรงพล ชาญสาริกรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชูพินิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ขามไชยดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๓๘

เด็กชายจิรเมธ ยืนนาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายธนธิป ทึกแปลง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายกิตติพศ สุริยะพล

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๔๑

เด็กชายกายศิต ดำนอก
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายพีรพล คารภูมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายธนกร บรรเทา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงเกียรติอนงค์ บัวเมือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงญาณิกา รอดเพ็ชรภัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศรีวรสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงวรรณิกา เพ็งมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรหมโท

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงสุวิชญา สิทธิประเสริฐ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงศิริขวัญ สุขหมืน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงนภกมล เพชรวงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงเกศวรี สมสมัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงกนกพรรษ วจนะธำรง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงศศิกานต์ สิงห์งาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผาวัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แว่นแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๕๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

เอมเปรม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายเดชาธร ผิวอ่อน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายธนกร วจีวิวัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วกองศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๖๑

เด็กชายอภิรักษ์ ราชวังเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ ผลลูกอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายประกาศิต นามสว่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายอิศราชัย จันทวงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายกมลภพ พวงแก้วเกษม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายธีรวัฒน์ หัดสูงเนิน

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงณัฏฐิณิชา ทองกริม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงธัญจิรา บัวเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงสุทาสินี เวชวิฐาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงอนุสรา โพสุดตา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงปยธิดา โดยอาษา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงนิภา เพียรเสร็จ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงอุทุมพร อายุยืน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงรัตนา โกมลวานิชย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงอริสรา ชัยตาสูง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ ชมชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงกัญชพร พานทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงประภาศิริ หนูแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงวรวรรณ์ แก้วกองศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงพรนภา อ่างแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงพัชรพร อินเหมือน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงปยรัตน์ อรัญโสด
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงกอบแก้ว มีเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ปตนุ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายธนากร แปลนบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายถิรวัฒน์ ทูคำมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายวรายุทธ เทียนสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายวรเมธ ยอดทหาร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายพรมนัส วรเวณุชม์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายนำชัย พรมลอย

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๙๑

เด็กชายวัชรพล พึงกลัน

่ ่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๙๒

เด็กชายณัฏฐาพงศ์ โพธิมณี

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายกมลภู พวงแก้วเกษม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๙๔

เด็กชายสมเกียรติ สุขีโมทย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๙๕
เด็กชายเจตประดิษฐ์ ทองคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายประเสริฐ เชือศิริ

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ญนาคี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงนาตาลี นาวิมาลย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงรัติกาล กาพภายสงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงนพมาศ สิงห์บูรณ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงปราณี แผ่นผา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงพรนิภา พันธุ์เจริญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

วงศ์สวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงนฤมล เกิดช่อ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงอรุโณทัย เลิศศิริสวัสดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงปณิตา พงษ์เรือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายราติน กลินราตรี

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายไธพัตย์ เชิดชัยกิตติวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงวิสสุตา พิมเสน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงชมพูนุช ทองสาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๑๑

เด็กชายพุฒิเมธ เชือสอน

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายรัชชานนท์ หงษ์บิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๑๓

เด็กชายพัชระ มังมีผล

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๑๔

เด็กชายจตุพร บุญชู
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๑๕

เด็กชายธนภัทร สุวรรณสาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายอณุพงษ์ บุญสิงห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายชัชพงศ์ ชุ่มชืน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายนพคุณ เสนารักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ พลายแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายไชยเจริญ การดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายอานนท์ พึงสนิท

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๒๒

เด็กหญิงเพียงนภา หน่อคำหล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมใจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายรัฎฐสิทธิ

์

กิงวิสิทธิ

่ ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายนฤเบศร์ เอียงงูเหลือม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายจักรินทร์ ปนแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๒๗

เด็กชายสุรนาท สุขโขใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายทิวา วงษ์ย่างห่าง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงสโรชา อินเลียง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงประภาพร จันทร์เจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงปฐมาวดี บัวรุ่ง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายธัชชัย เลิศลำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายภควรรธน์ ทีอาจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๓๔

เด็กชายทักษิณ ใจบานดง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๓๕

เด็กชายอาทิตย์ แสไพศาล
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายรัชชานนท์ วรพลบรรพต

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงเพชรนภา ฐานา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๓๘

เด็กหญิงชลธิชา เปลียนสง่า

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงศศิธร ดีดอนดู่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองพัทยา 7
วัดบุณย์กัญจนาราม

 

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงตรีนุช สุนทร

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ วัดบุญสัมพันธ์  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๔๑

เด็กชายธมชัย อิมสบาย

่

๒๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายนพรัตน์ จิตรพวน
๒๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายปฏิภาณ เหล็กกับทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายศัตวรรษ ตาระบัติ

๒๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายศิวัช พินทา ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายสตางค์ สังข์ทอง ๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายสุริยา กฤษณานนท์

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายอนุสิทธิ

์

นวลรืน

่

๑๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ นิลเกษ
๑๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงชนาพร ตรีเพ็ชร ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงชนิกรานต์ นิลวงค์ ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงธัญชนก โคยามา
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงนันทวดี วันจงคำ
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงปฑิตตา ชาตะรี
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงปรายฟา หมัดเด

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงพรดา การสุข
๑๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงพรประภา ชีพันธ์
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงพรอุมา กุลทีปญญา
๑๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงภัคจิรา กอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงมนัสวีร์ ดำรงค์ศิลป

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงศุภากานต์ เอียมปาน

่

๑๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงสิตานัน ควบพิมาย
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายเจษฎากร พังขันธ์

๑๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย คำคม
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงเขมธิรา บัวแย้ม
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองลอย

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงชญานิตย์ ปนประสงค์

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงสุนันทินี ทองย้อย
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายภูประพัทธ์ อินทยุง
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงกวินทรา อุ่นไธสงค์

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงณัฐธิดา อินต๊ะวงค์

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงนัทนันท์ ชืนชูจิต

่

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงสายนำผึง

้

แปนเชือ

้

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๗๔

เด็กหญิงรพีพรรรณ บุตรพรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงวรัญญา ปตาระเต

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงกชามาส ขันทะศิลา
๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายกิจทวี วันดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๗๘

เด็กหญิงกุลณัฐฐา วิกร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงปณณธร ปนสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงปานไพลิน กลางท่าไค่ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายพิชุตม์ เกรียงไกรเดช
๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายมนัสชัย กองสูงเนิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงไอรดา กระแสโสม
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดชมภูแก้ว  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายเจษฎา จรูญผล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงจิรวดี คงงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กิมฮง

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่ตัง

๊

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงชุลีพร ทะนุ
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงนันธพร ชะนางวัลย์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงบัวชมพู ชมดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงปริณดา ฐิติกุลวานิช
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงพิมภาภรณ์ ยศปยะพร

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงวริศรา แย้มชู
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงวิภาภรณ์ ศรีดาคำ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงศศิธร เทียนเงิน
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงสินีนาถ เหมือนสุวรรณ์
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา คงนาคา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงสุภัตสนิตย์ พรหมมินทร์ ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงอนันตญา บุญรอด
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา พรมเต็ม

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงฉัตรชนก พุทธศรี ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงหฤทัย พุทธพฤกษ์ ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงอภิญญา ศรีกุล

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงนันทิญา ฉิงเกรียงไกร

่

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตรีธัชพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายณัฐพล ชลธารหวานชืน

่

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงอริศรา ลิมสุธรรมชน

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงพัตรพิมล ลิมภักดี

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เลิศงามดี

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงประทุมเกตุ ศรีนุตตระกูล

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงสาธกา รัตนวสวัต ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตรอด
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงชลิตา สุตลาวดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงพิชญาภา จำมี

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงปภาวี สากร
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๑๖

เด็กชายปองภพ จันตรา
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงณัฐวิมล สถาพรผล

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงภีรภาดา แดงอ่อน
๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงชุติปภา อุ่นสอาด
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา อารมณ์

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ดิษริยะกุล

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงสุภิญญา กางกอน
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงเจนจินันท์ อนุวัฒนไพบูลย์ ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๒๔

เด็กชายปณัฐชัย ใจเยือกเย็น ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายณภัทร สรรเสริญ

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายธนกร รุจิรเวทย์
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงกนกพรรณ สาลีผล

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๒๘

เด็กชายกันทรากร กิมกัว ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายสราวุฒิ ศรัณยโชติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พิมพ์สุวรรณ์

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงวรรณพร สุระเดช
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีเพลินสุข
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงณิชา เทพอนันต์

๒๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงอนุตรา ฆ้องชัย ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงธณิชา จินดาคำเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๓๖

นางสาวชนัดดา เทิดประสิทธิกุล ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๓๗
นางสาวสุภาวดี กุมภวรรณ

๑๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๓๘

นางสาวรสสุคนธ์ ใจใส
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๓๙

นางสาวสุชานันท์ อมรศิริวิชญ์
๒๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๔๐
นายธีรภัทร์ เกตุมาลา

๒๙/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๔๑
นายนันทวุฒิ แสงอรุณ

๑๘/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๔๒

นายสุกฤษฎิ

์

โชตินวนนท์
๑๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๔๓

นายภาณุเดช ทวีโคตร
๒๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๔๔

นางสาวกชมณ คำประสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๔๕
นางสาวอัจฉรา ทิพย์กรแก้ว

๑๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๔๖

นางสาวนพวรรณ เหมือนประสาท
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๔๗

นางสาวสิราวรรณ ผิวจันทร์
๒๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๔๘

นางสาวอรยา กระโพธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๔๙
นางสาวพิยะดา เครืองทิพย์

่

๒๗/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๕๐
นายกิตติพงษ์ ลีพล

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๕๑
นางสาวพรรณพัสษา เทียมผล

๒๓/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๕๒
นางสาวฐิติรัตน์ ความดี

๒๓/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๕๓

นางสาวศลิษา วรศิริ ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๕๔

นายปกรณ์ศักดิ

์

โสวจัสสตากุล
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๕๕

นางสาวมัลลิกา เสาวัง
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๕๖
นางสาวเมทิกา ณ หนองคาย ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๕๗

นางสาวสุฑามาศ มีเจริญ
๒๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๕๘

นางสาวอารีรัตน์ อรรถจริยาพร
๑๖/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๕๙

นางสาวกนกวรรณ ปญญาพิศมัย ๕/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๖๐
นางสาวรดามณี เพ็งอุ่น

๑๔/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๖๑

นางสาววชิรญาณ์ พงษ์เพชร
๑๘/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๖๒

นางสาวศิรประภา เทพารส ๗/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๖๓

นางสาวชัญญานุช ชินคำ
๑๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๖๔
นางสาวกันทิมา ขยันการ

๑๐/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๖๕

นางสาวจิรกิตติ

์

นินดำ
๑๓/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๖๖

นายณัฐกมล ศิริรจน์
๑๗/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๖๗

นายวงศธร แสนสวาท ๗/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๖๘
นายภัทรดนัย แก้วดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๖๙

นางสาวช่อทิพย์ วงษ์สุวรรณ์ ๔/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๗๐
นางสาวตรีวิภา เพิมพูล

่

๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๗๑

นางสาวเบญญทิพย์ ภูมิวุฒิชัยสิงห์
๒๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๗๒
นางสาวศุภากร ขยิม

่

๓๐/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๗๓

นางสาวกัญญรัตน์ ขาวสะอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๗๔

นางสาวเกวลิน วงษ์ปลัง

่

๒๗/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๗๕

นางสาวภัทรมน สมประสงค์ ๕/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๗๖
นางสาวอาทิตติยา ผดุงกิง

่

๒/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๗๗
นางสาวเบญจพรรณ จันทร์ภิรมย์

๒๗/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๗๘

นางสาวพิมพ์จุฑา แรงกล้า ๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๗๙

นางสาวเขมิกา อรัญคีรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๘๐
นางสาวอุษา จินดามนีลักษ์

๓๐/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านสวน(จันอนุสรณ์)

่

วัดใหญ่อินทาราม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงนลินทิพย์ ปล้องงูเหลือม
๒๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงพัชรี ระยับศรี
๒๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงพันฑิภา เหลืองอ่อน
๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงณัชชา มาลา

๒๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขยามยนต์

๒๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงพรผกา อู๋อ่อน
๑๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายธนดล เหลืองอรุณ ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ส้มหอม ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงรัชนีกร โปกุล
๒๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงอชิรญา จงดี

๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงเกตุสนีย์ อินเต้

๑๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทวงค์
๓๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พานทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๙๔

เด็กชายนทวรรษ เรณูศิลป
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงปยะพร พุทธรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงกาญจนา วรรณรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงกนกพร ทีแพง ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๙๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ ชะรุมรัมย์
๑๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายฉัตริน ประมงคล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

เพ็ชรไพบูลย์
๑๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายเอกพจน์ ศิลปประเสริฐ

๒๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายคุณาธิป อยู่ดี

๒๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายปุณยวีย์ ทองมี

๒๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายมิตรภาพ บุตรโคตร

๓๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายศักดิชัย

์

บัณฑิตจีน
๑๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงนภคษอร

พิพัฒน์พรหมาคุณ ๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงอริสรา บุญทศ

๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ เฉยสวัสดิ

์

๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตร ตรีแก้ว

๒๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ ไม้แพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงนันทัชพร แซ่อึง

๊

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๑๒

เด็กชายเทพฤทธิ

์

ใจดี
๒๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงปภาสรณ์ ศรีนุกูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๑๔

เด็กชายพิธาน เชิญกลาง
๑๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายวัชรภูมิ วงษ์แก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ กันภัย
๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายเจษฎา ทองปลิว
๓๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๑๘

เด็กชายอมรเทพ มโนรังสีมรกต
๒๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายอโนทัย พรงาม

๑๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงสุจตรี สิงห์กัน ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญตา
๑๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายนเนทร แท่นคำ

๑๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๒๓

เด็กชายชนินทร ประมงคล
๒๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ โกสน
๒๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงสุมิตรา ทองแพง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงนัทชา สุทนต์

๑๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๒๗

เด็กชายพงศ์พัทธ์ จันทรเติบ
๒๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงพรรณธร ประทุมรัตน์ ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงพัชรภรณ์ จุ่นละอุ่น
๒๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายรัชชานนท์ นกงาม

๑๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายพรชัย สร้อยโสม
๑๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ วงศ์ละคร

๒๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธารณะ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงกนกนิภา สนธิกรณ์

๒๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ชอบใจ ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงกิติรัตน์ อิมมียศ

่

๓๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงวาริพินทร์ สนสร้อย ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงฐิติวัฒน์ กองอังกาบ

๑๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายสิทธิโชค บุญรี ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงสายชล ปญญาวงค์สว่าง ๒๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงชนิภา ไชยวะรีย์
๓๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงกัญญณัท ประยูรรัตน์

๑๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๔๓

เด็กชายญาณวุฒิ ผุดผ่อง ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงรอยมี

่

รักดี ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ นิมอนงค์

่

๒๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายวิทยา ต่างดอน ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงรินลดา โปกุล ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงรัตนาวดี อัศวิริยธิปติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ใจดี ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงชนัญชิดา มะโนวงศ์ ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ(วันครู2500)

์

วัดปาโชติธรรม  

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๕๑

จ่าเอกวีนัส พรหมบุตร
๑๗/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ
วัดบางเสร่คงคาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชลบุรี  ๙๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชบ ๒๕๖๐/๓๔๕๒

จ่าเอกโยธิน สารีสุข
๐๙/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ
วัดบางเสร่คงคาราม

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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