
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๑๐,๓๗๔ คน ขาดสอบ ๒,๐๖๑ คน คงสอบ ๘,๓๑๓ คน สอบได้ ๖,๘๐๒ คน สอบตก ๑,๕๑๑ คน (๘๑.๘๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงคมดาว พัฒนสิงห์ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายตะวันฉาย กาหลง ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงธัญญา เดชฤทธิ

์

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายบรรณวิชย์ ซ่อมสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ กลุ้มศิล

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายรัฐกิตต์ ศิรกรธิติโรจน์

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงสุภาวิตา ภูฮง

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงกชามาส แก้วชนะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงกตัญชลี ศรีสังข์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงกตาธิการ ผ่องผาด

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงกนกพร มาเจริญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงกนิษฐา สุขพอดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงกมลพร มีมังคัง

่ ่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงกมลวรรณ สกุลนราแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกมลวรรณ์ แย้มศรวล

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงกรณิศ สิทธิราช

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงกรรณิกา มีลาภ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ใยดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงกรวรรณ ฉิมแฉล้ม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายกฤติธี วิเชียรรัตน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงกฤติยา เขตสมุทร

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงกอบกุล กองวิเชียร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงกัญชลิกา ทาศรีนุช

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีนพ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุดทาโกสุม

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แทนจำปา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงกัญญาพร ทองปุสสะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงกัญศิยภรณ์ ขาวนวล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงกัณฐมณี แย้มอ่วม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงกัลยกร ไชยรักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สาระวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๓๒ เด็กชายกาญจน์พัฒนะ
เจริญกุลวัฒน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงกานต์นภัส เจริญขำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงกิตติญา ชาวประทุม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายกิตติธัช อุปโคตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายกิตติพงษ์ สุตตะมะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายกิตติภูมิ นามเจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โกสิต
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายกิตมานิตย์ ชอบทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายก้องกิดากร สุวรรณศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายก้องภพ วังยายฉิม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงขวัญชนก ธนกิจเดชเจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงขวัญชนก สิงห์ทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงขวัญพร มะโนวรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย บุตรติมาลย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงครองขวัญ ประจง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายคุณานนต์ ขจรกลิน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายจักรพงษ์ กาหลง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายจักรภัทร ฉายัษฐิต

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายจักรภัทร สันธนะโยธิน

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายจักริน ลายรัสมี

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงจันทิมา งามประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงจิดาภา ทองนำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงจิดาภา ปยะบรรหาร

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงจิดาภา เจริญชนะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงจิตรกาญจน์ เงาะปก

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงจิรภัทร ดลไสว

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายจิรภัทร สุทธิฮึก

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายจิรภัทร สุบิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงจิรัชญา สุขแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงจิรัชญา เดชอุดม

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงจิรัชยา ภาคยธนากุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงจิรัญญา อุปนันท์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงจิราพัชร บุตรสวรรค์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายจิรายุ สุทธสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงจิราวรรณ รัตนวิจิตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายจิรเดช ยมจินดา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายจีรพัส คัมภีระ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายจีรภัทร สันทฤทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงจุลดา เฮงแสงรุ้ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงฉัตรธิดา นันทโก

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงชญาดา บริบูรณ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงชญาดา วงศ์มหา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงชนกนันท์ สุสุทธิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงชนากานต์ จันทะเล

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายชนิตร์นันทน์ โกยแก้วพริง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงชนิภรณ์ ตังสุจริตกุล

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงชนิสรา เจริญสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายชนุตร์ ไพทักษ์ศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงชลธิชา ชินบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงชลนิภาพร ชุมจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงชลลดา สุขดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงชลิดา สุภามงคล

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงชลิตา เกษรสุคนธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายชวรัตน์ กลาทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายชัยธวัช พรมรงค์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วประเสริฐ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่อ๊วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงชามาวีร์ สว่างไพร

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายชินบุตร แสงสุย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เวสูงเนิน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายญาณวุฒิ โยคาพจร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงญาณิศา อินทขันตี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงฐิภาพัชญ์

วิจักร์ขณาวุธธนา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓ / ๑๙๕

้
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รย ๒๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ รัตนสินชัยบุญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงฑาติยา แก้วไทรบาง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงฑิตยา ศิริ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงณ ชาดา พุฒซ้อน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงณภัทร รัตนวิจิตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายณภัทร ผ่องศรีดา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงณภัทร สกุลรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายณภัทร เสาทองหลาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงณัชชา จันทร์ศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงณัชชา ธรรมวิจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายณัฐกร นันตากาศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศิริชนม์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา หนองแซง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงณัฐชยา พุกพิลา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงณัฐชาต์ ใจอุ้มผาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ชำนาญชล

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงณัฐณิชา สมประสงค์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เกิดสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เมืองศิริ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายณัฐดนย์ ทองพลู

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายณัฐดนัย สลับแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงณัฐนรี สนคมิ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายณัฐนันท์ สุวรรณดำรงชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงณัฐพร นิลนนท์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงณัฐมน ตรีอุทก

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงณัฐมน เลิศธีรพงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงณัฐรัตน์ แสงสุขา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงณัฐวดี กิริมิตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงณิชกมล ศึกษากิจ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงณิชากานต์ พันธ์วัตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงณิชานันท์ สุวรรณวิจิตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงณิชาพัชร์ สิงห์โตเผือก

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายดลรวี ยวงใย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายดุษฏี เย็นแย้ม

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายตระกูล ด้วงดำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายพงศธร รสศิริ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงตรีรัตน์ วงษ์น้อย

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายติณณ์ จิตรดล

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงทิพากร ศรีสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายทิวัตถ์ ธาราสมบัติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายทีปกร มีแจ้ง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายธนกร เขาวง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายธนกร ปานทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายธนกฤต โพธิทอง

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายธนธานี ศรีสองชัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายธนภัทร บำรุงรักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายธนภัทร ศรีจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายธนภัทร ศรีสาคร

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายธนภูมิ พืชพิสุทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายธนภูมิ ไกรเพ็ชร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงธนวรรณ หวังบุญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ สมานสินธ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายธนวัฒน์ เล็กรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายธนวิน เสือสมบุญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายธนากร สัมมะนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายธนโชติ เขียวกระจ่าง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงธมนวรรณ มาลาสุวรรณ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายธรรมจักร ชัยสุวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงธรรมรัตน์ สุภธรรม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงธวัลยา บุญเลิศ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สงวนหงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงธัญกร

บุญอนันต์ปญญา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พงศ์อมรวรรธ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงธัญญ์นรี แสงพัฒนะโรจน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงธัญพิชชา เรืองเดช

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ปดสา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงธัญสินี บุตรลักษณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายธัตธวัฒน์ ฤทธิไธสง

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายธันวา ชัยรัตนานนท์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงธิตาพร ดวงพรม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕ / ๑๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายธีรภัทร เบืองบน

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายธีรเจต นิตยลาภ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายนนทพัฒน์ ธรรมเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายนนทวัฒน์ ผาพรม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายนนธกร ยืนยง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายนพดล เฉลิมพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายนพวิชญ์ จันทร์สว่าง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงนภัสสร จึงสิริอังกูร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายนราธร ถนอมกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงนฤมล การวงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงนฤมล ยิมเยือน

้ ้

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงนัชชา คำใส

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงนัฐณิชา โคตะนนท์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายนัทธพงศ์ สังข์น้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงนันทิชา นิทะรัมย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงนันท์นภัส สาริการินทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงนิตยา วิวิธศิริ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายนิธิชัย พานพุฒ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายนิธิศักดิ

์

ชืนอารมณ์

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงนิรัชดา เนืองจำนงค์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงนิลวดี ศรีวิชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ เคล้าคล่อง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงนำทิพย์ มาตขาว

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงนำฝน ภูแลนดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์สวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงบุญญาณี อารีวงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงบุรินทร์ จิตจินดากุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงบุษกร บุบผาพฤกษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายปฎิพัทธ์ จำปาแพง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายปฐมพร กฤตยโสภณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงปทิตตา ใจมา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงปนัดดา มุ่งดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงปนัสยา แจ่มฉาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงประภัสชา โลเกศกระวี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงปรัศนียา หลิมสกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖ / ๑๙๕

้
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เลขที
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ จันทร์มณี

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายปรเมศวร์ วังกลาง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายปรเมษฐ์ ยอดสลุง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ สว่าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงปวีณา อัชฌาศัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงปณณิกา บุบผาชาติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ศรีรัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงปาริชาต บุญสาระวัง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงปยธิดา ชำนาญสินธุ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงปยนันท์ จันทร์หอม

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงปยะภา ไชยยา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายปยะวัฒน์ ทองกำเนิด

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายปุณณานันท์ จันทร์มณี

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงปุณยาพร สังวาลย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายปุณรุจ คูณแสง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงปูรณ์ภัสสร มุทาพร

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายผดุงเกียรติ สวัสดิอักษรชืน

์ ่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายผลวัตร มุกดากรรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายพงศกร ชาทอน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายพงศธร เจ้าพิทักษ์วงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายพงศ์ภัค ดรมุ่ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายพงษ์เพ็ชร สมบัติเจริญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายพลพจน์ หลักคำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน เทียงแท้

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายพลัฏฐ์ ลิมภัทรวรรธน์

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายพสิษฐ์ วนิชย์ถนอม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงพอฤทัย รุจิวงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายพัชรพล สุขนัทธี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงพัชราภา วัฒนภารากุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงพัชราภา เจริญมี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไทรสังขเจติยกุล

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายพัฒน์ยศ วิเวกวินย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงพัณณิตา วิเชียรโรจน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญนิธิ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงพิชชาภา ญาติบำรุง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงพิชญาภา ครอบบัวบาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี งามโฉม

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงพิชามญชุ์ วงศ์พิทักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายพิชิตชัย นามสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ รักษาวงค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ ขวัญชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ ดังก้อง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงพิมพิศา สุขอนันต์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พุทธวารินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พุ่มกลิน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา มังคะลัง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสวงสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงพิมมาดา สุวรรณเพ็ชร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงพิมลพรรณ สุขสุวรรณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงพิมลวรรณ นิมเนตร

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงพิยดา คชสาร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงพิรญาณ์ วรรณศิริลักษณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงพิริยากรณ์ ศรีจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ภูผ่าน

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ เตชะเจริญสุข

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายพีรวิชญ์ ตรีเพ็ชรรัศมี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายพุฒินาท เหลือมพิมาย

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายพุฒิพัชร ชัยสาร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กชายพุฒิเมธ สมุลไพร

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายพุทธวัฒน์ สถาวร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงพุทธิชา ทามแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงภคนันท์ เมืองสุวรรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายภราดร ยมหา

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายภวัต วันประสาท

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงภัณฑิรา กวักทรัพย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงภัณฑิรา วิเชียรโรจน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงภัณฑิรา ไขลายหงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงภัททิชา เพิมลาภ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงภัทรกันย์ ทองมาก

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ บัวตูม

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘ / ๑๙๕

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายภัทรนันท์ พวงเกตุ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ มาตวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายภัทรพล คำวิจิตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงภัทราพร งามฉาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงภัสสร คล้ายแดง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายภาคิน ดังก้อง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ทองเชิด

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยปุริวงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายภานุพงศ์ อัชญาศัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงภาวิณี ศรีเชียงหวาง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายภูภัฏ ปญญา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายภูมิ เลิศกวินกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายภูรินทร์ โปร่งนุช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายภูเบส ธานีรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงมรกต ทองไชยรุ่งโรจน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงมัชฌิมา บุญประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงมัชฌิมา สุขประเสริฐ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายมารุต วานุนาม

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงมุทิตา ดาศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายยศวริศ เวชานนท์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงรวิสรา สินยอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงรสิกา แก้วซิม

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงรสิตา แก้วด่านนอก

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายรหัท เจริญรมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายรังสิมันตุ์ จิตระยนต์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายรังสิมันตุ์ บุราคร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายรัชตะ วงศ์ทิม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายรัชพล พินไธสง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายรัฐภูมิ จีนโน

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายรัฐภูมิ ประเสริฐกิตติกุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายรัฐสถาปตย์ วัฒนโกพาส

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายราเชนทร์ สุ่มเหม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงรินรดา รัตนแสง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงรุจิดา บุญธรรม

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จุลโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงรุ่งนภา พลดร

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงรุ่งนภา พวงสร้อย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายวงศธร สุดเส็งพันธุ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงวชิราวรรณ ทวนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายวนัชพร จารุอำพรพรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงวนัสนันท์ คงศิริ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงวนิดา บุญกลาง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงวรดา เขียวสีทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายวรภัทร มณีวงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายวรรณรัตน์ อินทเสโน

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงวรรณษา เจริญแสง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงวรวรรณ วงศ์เล็ก

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายวรัญชัย มาตรสงคราม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงวราภรณ์ แวววับ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงวริศรา อริยะดิบ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงวริศรา ไชยโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงวริษฐา วงษ์เทพ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายวัชรพงศ์ รังสิมันตุ์วงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายวัชรพงษ์ ต่อแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายวัชระ สันทวี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงวัชราวลี สันหาธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงวัชรี บัวบาน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงวัชรี ประเสริฐ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงวัลลภา อ่าวสาคร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายวินท์วรัชญ์ เจริญครองสกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงวิภาดา ศิริคช

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายวิราช ชาติทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงวิลัยวรรณ พละสิงห์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายวีรภัทร กะตากูล

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายวีรภัทร สุขสุภกิจ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายวีรวัฒน์ เนียมทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายวโรดม ศรีปญญา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายศดิศัย นิมทับทิม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงศศิญา พรมทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงศศิภา ชาติสุวรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงศศิวิมล คำภิรานนท์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายศักจานนท์ กมลดุง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายศักดิเพชร

์

มนต์ประสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงศิรดา จริยะภูมิ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงศิรัญญารัตน์ จงตรอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายศิริศักดิ

์

แข็งฤทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายศีรวัต แย้มพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายศุภณัฐ รุ่งเรือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงศุภรดา วิลัยแลง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงศุภวรรณ แสงทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายศุภวุฒิ ใจปลืม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงศุภิสรา สายหยุด

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงศุรัญชณางภ์ แสนเดช

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงสกุณา นกเทศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงสนรรถชา สนธิเวศน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงสนิฎา บำรุงสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายสวิตต์ ธิรินทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงสัญจิตา ผ่องผาด

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายสิทธิเดช วรชมคุณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายสิรดนัย อ่อนสุระทุม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายสิรภพ พานิชนาวา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายสิรภพ สกุลกวีพร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงสิริยากรณ์ แสงสุย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงสิริยาพร พุ่มเจริญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงสุทธิดา วิบูลย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงสุธิมา รืนรมย์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงสุนิตา บรรดิษผล

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงสุภัทรสรา นิมนวล

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงสุภัทรา แสงพิทักษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงสุภาวดี ราชธร

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายสุรพัฒน์ สวัสดิล้น

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงสุริตา วิชาพร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายสุริยะ คำศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงสุวภัทร ปยฉัตรพนม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงหทัยภัทร โสระถาวร

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายหฤท เกิดทวี

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงฬภิสราพร ฝายศูนย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงอติพร มามีชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงอธิชา มามีชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายอธิบดี จันทะมาตย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายอนุภัทร บาลธนะจักร

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายอนุภัทร แกล้มกระโทก

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายอนุวัฒน์ แสนสุขเหลือ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายอภิชาติ กุลประยงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงอภิญญา นนทสิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงอรอุมา อินธิแสน

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงอริสรา เสียงประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงอัชฌา สุขประเสริฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงอัญชิตา วิเชียรแลง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงอัญชิสา เจริญสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงอัญศศิร์ งามพิทักษ์สิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายอัมรินทร์ สุริยะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายอัษฎาวุธ ทุ่งลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงอารยา คาวีวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงอารียา หิรัญมาศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายอิศราพงษ์ บุญมา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายอิสรพงษ์ ทองนาค

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงเกตน์สิรี ทุมแสน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงเกวลิน คำนึง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงเกศฤดี วิลัยแลง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทรนิยม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงเขมจิรา บูรณะเรข

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงเขมิกา ท้วมทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงเจณปรีญา ช้างพาลี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีโกศักดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงเจนจิรา พิมพาณี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา สังฆะพิลา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายเจริญชัย อาสานอก

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายเจษฎา จำปาเพชร

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายเจษฎากร ศิริรักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายเตชินท์ บุญพร้อม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงเต็มตรอง ลิขิต

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงเบญจพร ศิริไตรรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๑๓ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ปานรัตน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงเพลงไพลิน สาระธนะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายเมธัส พรมมี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงเมธาวดี ทองดอนพุ่ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงเมธาวี ภิรมย์กิจ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงเวสารัช เวชสัมฤทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ใหม่กันทะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงเสาวรส มูลบัวลุน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายเอกภพ พึงนำ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงแพรวรุ่ง ใจกว้าง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงแพรวา ภาสิตานนท์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายโกสินทร์ โกสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายโยนก คิวนาง

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายไตรทศ ทองมูล

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงไพลิน ประวงศ์สิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๒๘
นายคมกริช เหมหัตถภร

๑๕/๘/๒๕๑๓
โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๒๙
นางสาวบุษบา ประภัสสราภรณ์ ๘/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๓๐
นางปรานี แก่นคง

๒๓/๑/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๓๑
นายประพันธ์ ชันสุพัฒน์

้

๒๙/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๓๒
นายสุเทพ จิระสวัสดิพงศ์

์

๑๙/๔/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๓๓
นางกนกอร จิระสวัสดิพงศ์

์

๓/๕/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๓๔
นางสาวธิดา พทธรักษา

๗/๑๐/๒๔๘๙
โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๓๕
นางสาวณัฐภรณ์ กุลกัง

๊

๒๘/๕/๒๕๑๗
โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๓๖
นางสาวสุจิตรา ชลกาญจน์สกุล

๓/๑๐/๒๕๑๒
โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๓๗
นายนายวุฒิพงษ์ แสนจันทร์

๓๑/๘/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดปาประดู่ ปาประดู่  

รย ๒๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ประถมทับ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายกฤษฎา พงษ์มิตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงขวัญเรือน มีมงคล

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงจันทกานต์ เสียงประเสริฐ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงชมพู่ ปะสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายชัชชัย ประกอบแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แปนแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓ / ๑๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงณัฐชา ผาสุขวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ นาคใหม่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ยนต์ยงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายธนากาจน์ เซียงปอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงนงนภัส อัชฌาสัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงนฤชา ดิษฐ์ปรีชา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงนิดาวรรณ โคกแปะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงนิภาวรรณ สีไทยสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ พรหมอารักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ เขตสมุทร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงปาริชาติ ปนทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายพงศกร ศรีพงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงพิชชา สว่างฉาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายมนัส สิทธิสถาน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายราเมศวร์ เนตรไทย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงรินรดา ผสมทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงวรรณฤดี โพธิแก้ว

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายวรวิช ฤทธิรักษา

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงวรัมพร บุญเหลือ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงวราภร เกิดสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงวราภรณ์ พานทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงวริยา โคพะทา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายวริศร์ แสนเพียร

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายศรราชันย์ ศิลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงศศิธร ฤทธิเรือง

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายศักรินทร์ เจนวารินทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงศิริพร จันทร์เส้ง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงสาธิกา พิมพา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงสิริยากร คะเณย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงสิริวิมล สุตนนท์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงสุนิสา ชุมปลา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงสุนิสา ประโมทะกะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงสโรชา กนกทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงอาทิตยา ครุฑน่วม

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงแสงสุรีย์ ทองโบราณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงโชติกา บุหงารัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงกานติมา จันทรพิทักษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายก่อเกียรติ สาริกา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงจิราพร ไทยเรือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายชญานิน พิเนตรทัน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงชนิดา ยุบลไชย

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายทศพล ภูคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายธนายุต เกิดมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิทักษ์คีรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายธีรเจต เทียนเทียง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์เจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงนวพร พรหมภมร

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีทาคง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงพีรกานต์ เจริญศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายภาณุพงศ์ แต่งตัง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ เนตร์หนอม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงศศิภา จันทร์พิทักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงสุพรรษา อุ่นทานนท์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายสุรกิตดิ

์

สมศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายอภิเชษฐ์ อินศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงอรวรรณ จุนเจือ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงอริสรา ฆารสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายอัคราช ดาโสม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงเกตน์สิรี จันทร์พิทักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงเปรมวดี บุบผาเต

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายเอืออังกูร

้

บัวแดง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายกรวิก ปดติลาพัง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ มอลฮี

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายนันทนิษฐ์ เหลืองสุวรรณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงพรธิดา เสนจันทร์ฒิไชย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายพิชิตชัย นนทรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายภาณุพงค์ สามัคคี

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายภาสกร พงษ์แสวง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายรัฐพงษ์ ศรีบุญเรือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๑๔
นายวิชัย ผิวชมภู

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงสุภาวดี อินยก

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายอินทัช นิมเปนสุข

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายเกรียงไกร โคตรสมบูรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพงนอก  

รย ๒๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายกิตติพงศ์ ไทยช่วย

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายคมกริช ใจหาญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายจุฑาภัทร ไกรวัลย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงชลลดา พุทธชาติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงณัชตวรรณ เกิดมณี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงณัฏฐา วิเชียรแลง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายดนุสรณ์ บริบูรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายธนชิต มาเรือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายธนโชติ ขีระพะโย

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายธนโชติ มาเรือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายธันวา ประกอบแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายธีรภัทร์ พันธสิม

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายนครินทร์ โพนสูง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายนนทกร ธรรมประเสริฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงปรีชญา ผลอนันต์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายปณณ์ ไชยสิทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงปาริชาติ สว่างฉาย

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงพรทิพย์ การสมัคร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงพัชราพา ไชยวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายภาณุพงศ์ จงศิริ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายภูวนาถ ศิลศรีทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงรังสีนี อินทร์พร

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงวรนุช กิระเกตุ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีราธารา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงปทุมพร อินทพรหม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายรติพงษ์ ปานสุข

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๔๔
นางสาวกฤติยาภรณ์ ศิริสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายสุรบท เปล่งผึง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงกมลพร ทองลาย

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงกานติมา ขันลับ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อร่ามศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายก่อพงศ์ แซ่ล่อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายคุณากร ขาวนวล

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายชัชนันท์ พันธ์เจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายณัฐพล ฟุงมาก

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายณัฐภัทร ฟุงมาก

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายนรภัทร ศรีพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงปรมา ศุภศร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายพีรวัฒน์ สังข์สุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายภูวเดช ไชยพันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายศักดินนท์ โพธิแก้ว

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงสุวดี ตรงชืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงเบญญาภา วิชัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายเอกราช วังหนองโพน

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายธนธรณ์ ชัยแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ สร้อยทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๖๔
นางสาวศศิวิมล ฉิมใหม่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายกิตติพัทธ์ งามสุวรรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๖๖
นายจรินธร ใจน้อม

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงญาดา ชินศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงดารินทร์ มาศแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายพงเพชร กระจ่างประทีป

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๗๐
นางสาวพรปวีณ์ ชินศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงอภิสรา กลางไธสง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน แกลงบน  

รย ๒๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงกนกพร อับศรีรัมย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายกฤษฎา นวลกลาง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทัพสุวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สวัสดิล้น

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายกิติศักดิ

์

ฮวดไฉ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายกุลพัฒน์ พันธุ์ภักตร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงขวัญฤดี นิสัยซือ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายคฑาวุธ บุตรวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงจันทร์วิภา ปยะสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงจิราพร ปยะสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงชญาดา ปนศรีทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงชนินาถ ภู่เทศ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงชลลดา เล็กรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายชาคริต จันทะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ นิสสัยซือ

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ต่ายเพ็ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายณัฐพล วิริยะกิจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายณัฐภัทร ชำนาญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายทัตระวี เพ็ชรฉำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายธนพนธ์ เกียรติวนากร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายธนพล สรรเสริฐ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ เสาหงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายธนวันต์ กรทองคำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายธราเทพ บัวพุฒ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายธีรนันท์ แก้วเดชะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายธีรพงศ์ พิมโคตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายธเนศ สาลีลาด

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายนที นามรินทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงนริน รามา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงนวรัตน์ ขนันไทย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายบารมี อุปแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายปรมัตถ์ เบ็ญจา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงประภาวดี โตเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ โคตรมหา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายปารเมศ เบ็ญจา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงปาลิดา ไทยเจริญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงพรธิมา ควรหา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงพรรษา กัลพฤกษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายพลากร บุญเกิด

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดารุสรัมย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายภาคิน สาหร่ายทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายภูมิภัทร สังข์สุวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายภูวดล ชาติไธสง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายมิตรลักษณ์ สมทิธ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงมุทิตา ตันศิริ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายยศกร ญาติบำรุง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงวรินิภา แยมคาย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ แสนบุญเรือง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงวิชชุดา ชูเนียม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายวีรภัทร พละอนันต์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายศตนันท์ เหลือมรัมย์

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายศิรวิชญ์ ผลทวี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายศิระวิทย์ สังวรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ เวชสัมฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงสรินทร์พร เกษมสหสิน

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีวิเชียร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงสุภัสสรา เนินธรรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายอณาวินท์ ปยะสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงอนุสรา ภิริโย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงอภิญญา ยังยืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายอภิรักษ์ กรีมละ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงอรไพลิน ปยะสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ ประกอบเกือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายเขษมศักดิ

์

สูจิวัฒนารัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายเจษฏา สระผม

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายเปนไท ปยะสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายไกรวิชญ์ สวยกะโทก

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงซัมเมอร์ สมิธ

๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงกมลวรรณ ตระกูล

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายกานต์กวี เวชลำฤทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายฉัตรชัย แสงอรุณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายฉัตรมงคล เวชสัมฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงชนากานต์ เกษอินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายชัชนันท์ ศรีสวยหูต

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายชัยยุทธ เล็กรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายชาญชัย คงประเสริฐ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายซี พรรษา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายณภัทร ยนต์พงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงณัฎฐนรี ฉายศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายธนกร แซ่อึง

๊

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายธนภัทร สังวรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายธนากรณ์ รัตนวิจิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงธีรกานต์ บุญต่อ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงนันท์นลิน แสงรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายนิติธร มาตปราง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงนิศามน มรรคหาผล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายนำพุ กรมภักตร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายปฏิภาณ ยังยืน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงปณนิตา ประสมสุข

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายพงศ์พล ไกรอินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ประเสริฐศิลป

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงพัณณิตา กังวาล

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงพิมพิกา วิชาจารย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายรัฐภูมิ ฟูสกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายรุจิกร อภิบาลวงศ์สกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงวันทนา บุญเมือง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงศรัณญา ปยะสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายศราวุฒิ ควรหา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายศิริชัย แซ่ตัน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายสมภพ หาญกล้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายสุขกิจ แก่กล้า

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงสุจิรา พงษ์สุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายสุทธินันท์ สุขสมถิน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายสุทธินัย สุขสมถิน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายสุพกิจ อรุณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายอภิวิชญ์ วงค์เสน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายอลงกต ใจกล้า

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายเปนหนึง

่

เปกธนะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายอัครเดช บุญมา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงคำแสง สุดสังข์

๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงฐานิต ทรัพย์ชูงาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายตนุภัทร พลไร่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายปฎิพล ภิริโย

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงอัยย์ญาดา คำบุตรดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๘๗
นางสาวไพรินทร์ มาริษา

๗/๐๘/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๘๘
นางสาวนริศรา พิทักษ์ถาวรสกุล

๒๓/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ ท่าเรือ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๘๙
นายจำรัส บุญประเสริฐ

๑๒/๐๕/๒๕๐๑

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๐ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๖๙๐
นายอิทธิชัย กลินจรูญ

่

๐๖/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๙๑
นายกริชคิพล คำสา

๐๖/๐๖/๒๕๒๖

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๙๒
นายชาญณรงค์ บุญฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๙๓
นายวิษณุ ชาญเมืองปก

๐๔/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๙๔
นายวุฒิพงษ์ มีสมสินธุ์

๒๗/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๙๕
นายสุขสรรค์ จำนงค์จิตร

๒๒/๐๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๙๖
นายณัฐพล ฉันทพิริยกุล

๒๕/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๙๗
นายชัยวัฒน์ ตรวจมรรคา

๑๖/๐๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๙๘
นายกิตตืภพ นิติกรวรากุล

๒๒/๐๙/๒๕๓๒

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๖๙๙
นายอรรถพล บุญมาชู

๒๔/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๗๐๐
นายอัศม์วุฒิ เรืองภูวพัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๗๐๑
นายปรายมนัส พุฒสุวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๗๐๒
นายวิชิต สร้อยพยอม

๐๓/๐๕/๒๕๓๖

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๗๐๓
นายอุดมศักดิ

์

สงวนไทร
๑๑/๐๔/๒๕๓๘

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีนำเงิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร สีนำเงิน

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ใบไกร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงขวัญชนก บุญใหญ่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายคมกริช อิมฤทธิ

่ ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงจรีรัตร์ วัฒนธรรม

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ ไชยอุย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา จันทร์หอม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายณัฐพงศ์ จันที

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายณัฐพล เชยโพธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงดวงรัตน์ โตอ้อม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงธนิษฐา ศรีบัวพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายนพพล กรุงแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายนัฐกร แก่นจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงนัทธิณี จันทะมิตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายนิธิวัฒน์ แก่นที

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงพนัฐดา อายุครุฑ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงพรภิรมณ์ พรมเวียง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายพลพล โพเทพ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงพิมพ์สรณ์ สังข์วงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ สารทรัพย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๑ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายภัทรดนัย พงษ์เสือ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงภัทรวดี แสนโท

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงภัศรา เหินชัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ คุ้มสันเทียะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ ปดชา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายมนัส แถวเนิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงรสิตา จักษุพันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายรัตพงษ์ ภู่งาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วนำเย็น

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายวชิรากรณ์ บุตรสะอาด

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายวทันยุตา จันทพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงวรนันท์ เทียบกลึง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ สุสุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายศักย์ศรณ์ อุดมผลไพบูลย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ไทยขำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสือสุ่ม

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงศิริวรรณ คำกรฤาชา

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายศุภณัฐ ดีฤสานต์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายสราวุฒิ กันศร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายสายธาร อินทะนัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายสุทธิมนต์ เพ็ญศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงสุภาพร บุตรดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงหทัยทัศ อัตตะชีวะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงอณิชา สรงกระสินธุ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงอณิตา สรงกระสินธุ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายอนุชิต บุญทศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงอรณิชา แสงศิลป

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงอริสรา แพนไธสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๕๔ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์
เจนเชียวชาญ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงอาริสา ชูพินิจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงเจนจิรา บุญมา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายเฉลิมพล ชืนอุรา

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๕๘ เด็กหญิงเบญจาวรรณ
แสนคูณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงเพชรลดา สืบสา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๒ / ๑๙๕

้
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รย ๒๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวโคกรัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายโชติชวาล ใจสุนทร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงโบนัส นวบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายกฤษฎา ศรีพุทธา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงจารุวรรณ เจริญบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายชยานันต์ ตานา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายณัฐนันท์ หารโนนแดง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายณัฐพล สนธิศิริ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงดาหวัน ปริญทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายทัณฑธร เหลาชำนิ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายทัตพงษ์ สุขสบาย

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายธนดล สีดาดวง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายธนากร อุปโคตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายนิรุตต์ ชินศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๗๔
นายปรเมศ สุขล้าน

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายพลลภัตม์ ขุนวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายภูตะวัน ใจพวง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายยอดรักษ์ ชืนพงษ์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายรัชพล หมวกทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงวรรณนิสา ครูทำสวน

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายวรวิทย์ ศรีนูเดช

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงวาสนา พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายศิขรินทร์ ชัยชมภู

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงศุภษร นามมนตรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายอทิตย์ อึงอร่ามถาวร

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายอนันดา พันธุ์ดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายเมธวิน สุริศาสตร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงเมธาวลัย เหนือร้อยเอ็ด

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายกฤษฎา จันทา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงกัลยาณี ฆ้องสะเทือน

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงกาญจนาพร อินทรพรรณ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายชยพล ใหญ่สูงเนิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๙๒
นายณัฐกิตติ

์

สุวรรณแดง
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงทิพตะวัน หมอนทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงนาตาลี ภูโปร่งชอน

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๓ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงพรรณวิษา รักษาทรัพย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๙๖
นายพิริยะ ปนทะศิริ

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงภัทราวดี เทียมราช

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ นนท์ยะโส

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงมิยูกิ พันพวง

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายวรวุฒิ ผสมทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายวีรพล นิยมโภค

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงศิริประภา ใจธรรม

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายสิทธิพล ราญรอน

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา สากล

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงกมลชนก รุ่งเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงกรวรรณ ปราบศัตรู

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายกฤษกร ยาไหว

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา พุทธิวงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายกิตติพงษ์ นาสอน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงขนิษฐา พลพงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายคงกระพัน ปนเลายา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงจรรยพร ถาวร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงจริยาพร บ้านเปา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายจักรินทร์ บุญทะการ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงจิดาภา จีนย้าย

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงฐิติพร นิโรจน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร ภาระเปลือง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มาระศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงณัฐธัญญา งาหอม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายณัฐพนธ์ คุ้มสา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายทศพล โวกสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายธนดิตถ์ ขาวอ่อน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายธนะชัย พวงมาลัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เกิดแย้ม

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายนภสร สิงประเสริฐ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงนภัสสร ประทุมมาต

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงนฤมล เมตตา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงบัณฑิตา แสงทองแจ่ม

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงปนัดดา เขียวทองย้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๔ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงปยากร ไชยวงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายพงศกร ไชยภา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงพรธิดา จำปาเงิน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงพรพิมล ทุมมี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ศิลาพร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายภิรภพ ตุมชาติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายภูริพัฒน์ ภาระพันธุ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงมัลลิกา ชานุวัฒน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายริสัน มันคง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา เอิบอาบ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงวณัฐดา แถวอุทุม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงวรรณพา ภูสท้าน

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงวรรณวิสา ภูสท้าน

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงวิยดา วิชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายวุฒิภัทร นิลสัมฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงศิรประภา นิมเผือก

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายศิวกร โกมลมาลย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายสหรัถ พรหมจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงสุพัตรา มีมูลทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงอภัชญา แสนเมือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใจธรรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงอรปรียา กัลปพฤกษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงอรวรรณ โลหา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงอัญชลี เจริญบุญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงเกษร พรหมทา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงเนตรนภา ปองทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงโยษิตา โอตพล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงกนิษฐา กงเกวียน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงกรกมล สุวรรณกลาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงกรรณธิฌา รักษาศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงกฤตญาพร แสงประทีป

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สามารถ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีภู

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สองแสง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๕ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงกัลย์สุดา คำเมืองคุณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงกาญจนาธิป ธาตุไพบูลย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงกานต์รวี เรืองศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๖๘
นางสาวกิตติยา พุ่มเกิด

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงจรรยพร พรมสูตร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ คำสุข

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงชัชรีญา ประทุม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายญาณศักดิ

์

พินิจงาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายญานภัทร โพธิไพรสน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีฉำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายณรงค์กร เทศนิม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ โพธิพรม

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์ผาบุตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงนงลักษณ์ สุนันท์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงนัทชา บุตรยุทธ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงนาทธลี เหมจันทึก

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงนุจนาถ บุญศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงนุจรีย์ บุญศรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงนุภาพร อ้วนเสมอ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงบุญฑริกกา แย้มบาน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายปฏิภาณ คำประสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายปรมินทร์ สิงขรเขียว

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายประกาศิต คำประสิทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายปญญา แก้วนอก

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ศรีรับขวา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ จุลลาบุดดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงพรพรรณ์ แสงทองแจ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงพิชญา สุขโฉม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายภพวิสุทธิ

์

วิเวกแว่ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงมณฑกานต์ ทองดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายรัฐภูมิ ไชยเสนา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงรุ่งนภา เวียงคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงลูกปลา โอสถานนท์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายวิทวัส บุญหา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายวุฒิชัย คงตุก

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายศุภชัย แสงหนู

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายสมชาย หาญกล้า

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายสารภาพ ทองสุขนอก

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์เสือ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุมินตรา คำวีระ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงสุรภา ศรีพรหมมา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงอนุธิดา บัวสุวรรณ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายอรงกรณ์ ประพงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๐๘
นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์

๓๐/๐๑/๒๕๐๗
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๐๙
นางสาวงามตา ดีบาง

๑๗/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๑๐
นางอุไร คุ้มคลองโยง

๐๕/๐๖/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๑๑
นางนงลักษณ์ นันทพานิช

๒๕/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๑๒
นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรม

๐๘/๐๔/๒๕๐๗
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๑๓
นางธมลวรรณ แพงศรี

๐๗/๐๘/๒๕๑๐
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๑๔
นางสาวณัชกชมน เจริญยิง

่

๑๕/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๑๕
นางวิภาดา เวชญานนท์

๑๙/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๑๖
นางสาววราภร สุวาท

๒๕/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๑๗
นายกฤษณ์สกร ชัยวีรพันธ์เดช

๒๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๑๘
นางสาวพรณิภา แก้วสืบ

๒๑/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๑๙
นางสาวปุณยนุช พิมพา

๑๒/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๒๐
นางสาวณภัทร นาราษฎร์

๐๔/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๒๑
นางสาวนิภาพร ไชชนะ

๒๐/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๒๒
นางสาวมาลี ดีน้อย

๐๔/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๒๓
นายรองฤทธิ

์

ไชยพิณ
๑๔/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๒๔
นางสาวกิตติมา คำสามาร

๐๕/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๒๕
นายจิรวัทร จันทะบาง

๓๐/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๒๖
นางสุธานี แสนยอง

๑๘/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๕๙/๐๙๒๗
นายกสิณ รักความสุข

๑๖/๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๒๘
นางสาวกัลยาภัสร์ ประวงศ์สิน

๑๙/๘/๒๕๑๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๒๙
นายคณาวุฒิ คงมณี

๑๕/๑๒/๒๕๐๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๓๐
นางชฎาพร พราวศรี

๔/๑๐/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๓๑
นางสาวณัฎฐนิช สมภพ

๒๖/๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๓๒
นางสาวณัฐติกาญจน์ ปลุกใจราษฎร์

๔/๑๐/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๓๓
นางสาวทอฝน ฉายศรี

๑๕/๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๓๔
นางสาวมยุรี มิตะสิทธิ

์

๑๓/๕/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๙๓๕
นายรุ่ง ริมสมุทร ๕/๑/๒๕๑๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๓๖
นายวรรณชัย สุดสอาด

๒๕/๑/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๓๗
นางสาววรรณดี วงศ์ผิวหยก

๑๒/๘/๒๕๒๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๓๘
นายศรัญู แสนกาศ

๑๙/๑/๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๓๙
นายสมเกียรติ ยังยืน

่

๑๔/๒/๒๕๐๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๔๐
นางสาวสุกัญญา อ่วมแจ้ง

๑๙/๕/๒๕๑๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๔๑
นางสมทรง ยลหิรัญ

๓๑/๗/๒๕๐๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๔๒
นายสุรเชษฐ์ เกลาโพธิ

์

๑/๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๔๓
นางสาวอัญชิสา อุดมผลเจริญ

๐๘/๐๒/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๔๔
นายอิทธิศักดิ

์

ประวงศ์สิน
๑๓/๙/๒๕๑๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๔๕
นางสาวอุทัยวรรณ จงรัก

๑๘/๓/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๔๖
นางสาวพรประภา พ่วงเขียว ๗/๔/๒๕๒๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๔๗
นายไพโรจน์ ศรีสัตยานุกูล

๑๕/๔/๒๕๑๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

เนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายกรวิชญ์ เถียรทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายธนวัชร สำรวมจิตร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายธนาเทพ แก้วมณี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายเพ็ญเพชร บัวนิล

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายภูบดินทร์ บุตรใส

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายวรเมธ มาตฤปโยธร

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายศรัณยู ทองวัฒน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

มีชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงกมลวรรณ มีสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปรีเปรม

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงเกวลี โชคชัยเจริญกิจ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงจลิตา พวงธรรม

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงชลดา ฝายจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา มหาโยธิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงณัฏฐพร ท้าวเนาว์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงณิชารีย์ นิยมการ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงตรีทิพ รัตนภูผา

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงธณัฐฌา ศิริคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงนัฐริกาญน์ สืบศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ โรจนพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ลือนาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงปสุตา ชาวเนิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๘ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงแพรวา อินทร์ช่วย

๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงแพรสุดา แซ่โค้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงมานิตา นิมเซียน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงรักษิตา อุตตมากร

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงสุกฤษตา มากศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงสุนิสา วงศ์เกษา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงสุพิชญา อนันต์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฝุนเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงอรญา มัดตรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงอรัญญา จันทะสอน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงอารยา สวนจรูญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายเจษฎา ยิมสาย

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายณัฐพนธ์ เจิมพักตร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายธนธัส ธรรมอินราช

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายธนาธิป เกตุขุนทด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายปวรุตม์ เกตุแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายพงศกร ยวดยิง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายภาณุเมศวร์ ยงยุทธ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายวริทธิธร

์

พูลขำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายวันเฉลิม บุรีเขตต์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายสราวุฒิ บุญเฟองฟู

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายสารินทร์ สร้อยสระ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายสิทธิชัย สุทธิประเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายสิรวิชญ์ วรนาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ขวัญเกตุ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ เอือเฟอ

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงเจนจิรา แจ่มใส

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงชลิดา บูรภักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ถมประดิษฐ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงนงนภัส สีดา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงนันทิดา ทะโคดา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงปฐมวรรณ์ แก้วหาญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงพรรณิภา ไพรัตน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงพรวิมล จู้สวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงพัฒน์นรี บุญสาย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๙ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงแพรไพลิน ศรีจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงวราลี หอมหวาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงสุพรรณษา กล่อมแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงอภิญญา ถาวรศิริ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงอรอุมา ประทุมวี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ อินทร์สอน

๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงชลธิชา กาลจักร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายดิศพงษ์ แทนสูงเนิน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายนภสร อัศวการกิจ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายปณชัย ศิลปชาติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายปรมินทร์ ชัยยงค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายพิชิตชัย เกิดทองปาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายพิสุทธิ

์

แช่มเมือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ศิริพูนชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายสุทิวัส ทราจารวัตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายอนุวัฒน์ สังฆะคาม

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ส่อนชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ธรรมประดิษฐ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงจิรานันท์ จวนรุ่ง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงชมพูนุท ทือเกาะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงนภัสสร มารศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงภัทรพร ขามไชย

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงมุจิรา สำราญรืน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงวรินทร ชำนาญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงวิภาภรณ์ สุวรรณธาดา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงศิริพรรณ ชาเนตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงศิริวิภา เปลกระโทก

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงอัครมณี ผลานันทนิต

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายจอมพล เซียงหลิว

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายณัฐติพงษ์ ศิริวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายนนทนันท์ งาช้าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายนิธิกร กงล้อม

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายพชรดนัย สอนพงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายวัยวัตน์ สบายใจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงเฌอวัลย์ ไพพินิจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๐ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงนริดา พุทธวงศื

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงพัณณิตา ทองรอด

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงพิชญธิดา แสงดาว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงภัคธีมา ปนตา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงวรัชยา โชติช่วงสกุลดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงสุทธิดา คงด้วง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงสุพรรษา ประทุมแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงอรุณรัตน์ แสนโคตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงอิสรา เปลียนโมลี

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงเกลียวคลืน

่

สีสาด
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายชุมพล คุณตา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายโชคชัย โพธิเจริญ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายยุทธนา จำปาเทศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ วันทุมมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองสว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงกรวลัย บุญประเสริฐ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงณัฐวดี บุญตะคุ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงนรินทิรา เชิดไธสง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงลลิตา เวชประสิทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงลษิตา คชรินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงสุทธิดา ขวัญเมือง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงจิราวรรณ ยิมปรางค์

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายธรรมธร คงดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายธีรภัทร งาช้าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายพงศกร วงศ์มาก

๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายอิงครัต ณัฐประเสริฐ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายขุนเดช สังวร

๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายญาณพัฒน์ เทียงตรง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายณภัทร พวงสมบัติ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายวุทธิชัย เวชสานนท์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ บานชืน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงวรรณนภัฏ ยมหา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงอรนิดา หลอดทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๗๓
62รัฐธีย์ทอง ตระกูลลีตน

๑๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงฐิติพร แซ่จ๋าว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๑ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายปารเมศ สุขคุ้ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สิงห์สังถำ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายพรภวิทย์ ศรีพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงกฤติยาณี ชุณหสุวรรณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงพิมพิศา พรมรัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงวีรยา สระหมัด

๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงศุภลักษ์ บารมีศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายธีรภัทรย์ เก่งนอก

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายนฤสรณ์ วุฒิฉาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงวรัญญา ปะนามะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงวันวิสา ทองใบเนียม

๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงศศิ ศรีเจริญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงศศิพิมพ์ คำเพิมพูล

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายกิตติภพ ประทับกอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายจิรกิตติ

์

สุดถวิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายณัชพล ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีกำแหง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายธนกร เขตร์การณ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายธนโชติ แก่นทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายนวพล ทองใบเนียม

๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายบูรพา อุนะพำนัก

๒๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๙๖ เด็กชายประสานสรรค์
สิทธิ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายพีรพัฒน์ สวัสดิภาพ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายศุภณัฐ แซ่จู

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายกัญญณัฐ มูลตรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มณีโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายจักรพันธ์ ฟกผ่อง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายณัฐกิตต์ หนองบัวบน

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายณัฐพล เชือเงิน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายธรรมนูญ ฉุนหอม

๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายธีรภัทร์ เทียงตรงดี

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายปฏิมา ธนะกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายพนาดร สุขประเสริฐ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายพิฆเนศ คณาวิวัฒน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายเพ็ญเพชร กุลศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๒ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายรวิศวร์ ผไทวณิชย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๑๑
เด็กชายวรพล ศรีสว่าง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๑๒
เด็กชายศุภวิชญ์ อุดม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๑๓
เด็กชายอรรถกร ทรัพย์ทวีพงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๑๔
เด็กหญิงกมลเนตร หวังสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๑๕
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์เติบ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๑๖
เด็กหญิงนาธิตา หินอ่อน

๑๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๑๗
เด็กหญิงภรรวษา สำรวมจิตร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๑๘
เด็กหญิงศศิวรรณ สิทธิเดช

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๑๙
เด็กหญิงปทมาพร วงษ์มา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายไชยวัฒน์ เลิศปญญา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๒๑
เด็กหญิงกุลธิดา อติเปรมมานนท์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๒๒
เด็กชายธานินทร์ พรมรินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๒๓
เด็กชายรุ่งนรินทร์ บุญกันยา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๒๔
เด็กชายวรากร สุวรรณคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๑๑๒๕
นายจิรายุทธ์ สงวนกิจ ๔/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๒๖
นายภานุพงษ์ ณีระวรรณ ๘/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๒๗
นายวริศ แววเนรมิต

๑๘/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๒๘
เด็กชายณัฐพล กรรณิกา

๑๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๒๙
เด็กชายอริญชย์ ดามัง

๒๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายณัฐพล ทองเพิม

่

๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๓๑
เด็กชายภูริณัฐ นามวงษา

๑๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๓๒
เด็กชายไทยรัฐ มีสำราญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๓๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ สิทธิเดช

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๓๔
เด็กชายชลันธร ดาศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๓๕
เด็กชายปารเมศ ประทุมพัตร

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๓๖
เด็กชายอรรถพร วงศ์อยู่ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๓๗
เด็กชายภานุวัฒน์ บริบูรณ์ ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๓๘
เด็กชายมนตรี วัฒนเสรี

๑๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๓๙
เด็กชายนฤสรณ์ หมันการดี

่

๑๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายณัฐนนท์ เกตุสิริ

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๔๑
เด็กชายเลิศชัย อายุยืน

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๔๒
เด็กชายสุทิน ภูมิโคกรักษ์

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๔๓
เด็กชายสุรพงษ์ ขุนจางวาง

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๔๔
เด็กชายวัยวัฒน์ มีสิงห์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๓ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๑๔๕
เด็กชายณัฐพล กุลบุตร

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๔๖
เด็กชายพีรพงษ์ ผุดผ่องใส

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๔๗
เด็กชายสิทธินนท์ อินทร์วงษ์

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๔๘
เด็กชายธนัท ก้านวาด

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๔๙
เด็กชายวรินทร เกตุกุล

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายฐานันดร แสงทะมาต

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ลาภไธสงค์

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๕๒
เด็กชายสาธิต ทิพย์สวัสดิ

์

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๕๓
เด็กชายคณิตศร บรรจงกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๕๔
เด็กชายภานุเดช แสนคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๕๕
เด็กชายเฉลิมพล แผ่นสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๕๖
เด็กชายภูวนาถ ชามาตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๕๗
เด็กชายภูบดินทร์ แสนสีมน

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๕๘
เด็กชายธนกฤต ณ สงขลา ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๕๙
เด็กชายอัครวินท์ สำราญ

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายอัมรินทร์ ต้นสาย ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๖๑
เด็กชายคฤหาสต์ หลักฐาน ๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๖๒
เด็กชายปยวัฒน์ คำมา ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๖๓
เด็กชายวรฤทธิ

์

ฬุคามคูหา
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๖๔
เด็กชายอดิศร สู้สงคราม

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๖๕
เด็กชายสิทธิชัย ชัยบาง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๖๖
นางสาวทัศนีย์ แก้ววัน ๒/๒/๒๕๓๕ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๖๗
นางสาวขิมทอง บงแก้ว ๑/๕/๒๕๔๑ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๖๘
นางสาวชนิกานต์ มิงมิตร

่

๒/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๖๙
นางสาวพีรยา สมมาตร

๑๐/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๗๐
นางสาวอุชุกร ปกษชาติ

๒๖/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๗๑
เด็กหญิงอนุวรรณ สิงห์เทพ

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๗๒
เด็กหญิงนำค้าง แก้วเจริญ ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๗๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ แสนคำล้า

๑๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงสาธิตา เฉวียงวงษ์

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๗๕
เด็กหญิงจอมทอง อิมดี

่

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๗๖
เด็กหญิงพรชนัน ชาวชอบ

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๗๗
เด็กหญิงภัคจิรา สุวรรณจันลา ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๗๘
เด็กหญิงจันทิมา นาใจคง

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๗๙
เด็กหญิงอารยา ดียิง

่

๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงเพลวิภา พีงกุสล

่

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๘๑
เด็กหญิงญาณิศา แก้วมาต

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๘๒
เด็กหญิงสุกัญญา บำรุงจิตต์

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๘๓ เด็กหญิงจรรยาลักษณ์
พงษ์เถือน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๘๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ม่วงพุ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๘๕
เด็กหญิงแพรวมุนิล สมพิทักษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๘๖
เด็กหญิงสุริยา อุ่นจิต

๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๘๗
เด็กหญิงบุศกร จันทร์นคร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๘๘
เด็กหญิงพิชญาภัค เสาร์ทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๘๙
เด็กหญิงมุฑิตา สุวรรณราษฎร์

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงรินรดา บุตรมาศ

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๙๑
เด็กหญิงอัมราพร เพ่งพิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๙๒
เด็กชายวัชพล ศิริกาล

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๙๓
เด็กชายไกรวิชญ์ กระจ่างแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๙๔
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ราศี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๙๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ ชุนรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๙๖
เด็กหญิงสุชานาถ ศรีสมอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๙๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา คลังดงเค็ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๙๘
เด็กชายธนันวงษ์ ยิมกระจ่าง

้

๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๑๙๙
เด็กชายสิทธินนท์ ขุมเงิน

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายธนพล โพธิเงิน

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายภานุพงษ์ จันลา

๒๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายการุณ รุ่งประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงสาธิณี บุญธรรม

๑๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายสราวุธ นาคำ

๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ด้วยสีดำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายอนุสรณ์ เข็มนางรอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีสุทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงกมลวรรณ สุวรรณรัตน์

๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงจรรยา สระเทศ

๑๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงอาทิตยา ชาดง ๗/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๑๑
เด็กหญิงวิรินธรณ์ กิจสัมพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน บึงต้นชัน  

รย ๒๔๕๙/๑๒๑๒
เด็กชายระวินันท์ ไกยวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๑๓
เด็กชายกฤษณะ ชืนฤดี

่

๑๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๑๔
เด็กหญิงวิจิตรา ปองทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๕ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๒๑๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มรรคผล ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๑๖
เด็กชายศานนท์ ผมพุ้ย

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๑๗
เด็กชายจตุพร หวลกระจาย ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๑๘
เด็กชายจิตริน บุญถาวร

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๑๙
เด็กชายธนาวุฒิ อุปพงษ์

๑๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายพิฆเนศ แจ้งสว่าง

๒๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๒๑
เด็กชายอัครพล วงศ์ประดับ

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๒๒
เด็กชายพงศธร ประทุมชาติ

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๒๓
เด็กหญิงปาณิศา แย้มฎีกา ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๒๔
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์ทอง

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๒๕
เด็กหญิงชลนิภา ศรีสิงห์

๒๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๒๖
เด็กหญิงธนิฏฐา อัมฤทธิ

์

๒๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๒๗
เด็กหญิงสมฤดี วงศืลิขิต

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๒๘
เด็กหญิงพัชรภรณ์ แซ่ย่าง ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๒๙
เด็กหญิงสโรชา เข็มเพ็ชร ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงอภิญญา พิรักษา

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๓๑
เด็กหญิงณัฐธิชา ทองคำ

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๓๒
เด็กหญิงมลฤดี โพธิเสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๓๓
เด็กหญิงกนกธร กระแสโท

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปทุมาวาส ปทุมาวาส  

รย ๒๔๕๙/๑๒๓๔
เด็กชายภาณุเดช พินโญ

๒๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๓๕
เด็กชายยุมธพงษ์ สอนใต้

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๓๖
เด็กชายชาญชัย จันทร

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๓๗
เด็กชายจิรกิตติ

์

สรไกร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๓๘
เด็กชายนัทธนันท์ มาฆะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๓๙
เด็กชายชาญณรงค์ ศรีสุคง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงขวัญชนก อุรา

๑๘/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๔๑
เด็กหญิงภูมิรัตน์ ศรีจุมพล

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๔๒
เด็กหญิงภาวิณี บุญก่อเกือ

้

๑๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๔๓
เด็กหญิงขวัญ ประมวล

๐๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๔๔
เด็กหญิงนภัสสร นาคเกษม

๐๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๔๕
เด็กหญิงชนกานต์ การบรรจง

๐๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๔๖
เด็กหญิงธรีรัตน์ เพชระ

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๔๗
เด็กหญิงปลืมจิต

้

รักทองสุข
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๔๘
เด็กหญิงรัชชนก แดนใหม่

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๔๙
เด็กหญิงภัชรพร สะอาด

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงศุจิภา พฤกษชาติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๕๑
เด็กหญิงสุธิดา บุตรษาวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๕๒
เด็กหญิงอุไร ทาสมบูรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขนุน ปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๕๓
เด็กชายกฤตนัย เงินบุคคล

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๕๔
เด็กชายกฤติเดช ฆวีวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๕๕
เด็กหญิงชนินาถ รอดแตง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๕๖
เด็กชายชยังกูร มีสรรเสริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๕๗
เด็กหญิงชลธิชา ปรึกษาดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๕๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ จำรัส

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๕๙
เด็กหญิงธนพร ชำนาญเรียน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายธนัท ชัยยะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๖๑
เด็กหญิงธัญชนก มหาวรรณ์แจม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๖๒
เด็กหญิงนรปภา แสงทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๖๓
เด็กหญิงนิภาภรณ์ จันทร์พิทักษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๖๔
เด็กหญิงปริยาภัทร วงค์สกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๖๕
เด็กหญิงพิมชนก ฆวีวงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๖๖
เด็กหญิงภารดี สุวรรณวงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๖๗
เด็กหญิงภีมคำพร เก่งสาริการณ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๖๘
เด็กชายมหาสมุทร เงินบุคคล

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๖๙
เด็กหญิงมัลลิกา คำตา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงศราวดี สิทธิพงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๗๑
เด็กหญิงศิริประภา ฮุยสุสดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๗๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทร์ทอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๗๓
เด็กชายเฉลิมพงษ์ สุวรรณโชติ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๗๔
เด็กชายเดชยุทธ ผ่องธีรพงศ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๗๕
เด็กชายเมธา เนินพยม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๗๖
เด็กหญิงกนกอร จอมศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๗๗
เด็กชายกิจจ์พงศ์ สิงห์โตหิน

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๗๘
เด็กหญิงจิรภิญญา ชัยภาษี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๗๙
เด็กหญิงจิรัชญา ชูกลิน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายชญานนท์ สีลาพัฒน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๘๑
เด็กหญิงชณัชชา ศรีดาลาด

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๘๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร เข็มจรูญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๘๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วใหม่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๘๔
เด็กหญิงถาปนา วงษ์รักษา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๗ / ๑๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๒๘๕
เด็กชายธนภัทร สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๘๖
เด็กหญิงธนสร เร่งรีบ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๘๗
เด็กชายธนาวุฒิ บรรเทิงสุข

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๘๘
เด็กชายธีรเดช มนัสขาว

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๘๙
เด็กชายธีรเดช แสนดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายธีร์ณธวัช เสมรบุณย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๙๑
เด็กหญิงนภาทิพย์ เกิดมงคล

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๙๒
เด็กหญิงนิภาธร คมขำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๙๓
เด็กหญิงปนัดดา สุขอากาศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๙๔
เด็กชายพลอธิป สว่างแจ้ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๙๕
เด็กหญิงพลอยชมภู เงินบุคคล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๙๖
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แสงสาร

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๙๗
เด็กหญิงพิชญา พริงปานผง

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๙๘
เด็กหญิงพิมใจ วันหวัง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๒๙๙
เด็กหญิงภัคณัฐ สุขปรีดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงวีนัท อินทร์เสน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงสุชาดา บุญสม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายอนภัทร พรมราช

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงอาพรรัตน์ เชือเฉลิม

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายเจษฎา เสาวพัฒน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายเดชา มะนาวหวาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงกนกพรรณ บุญบรรจง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ขวัญประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายกฤษฎา โพธิวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงกัญญา โชติวิชิต

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงกานต์สิรี รักเชือชาติ

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๑๑
เด็กหญิงจตุพร อินทร์แก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๑๒
เด็กหญิงจิตรานุช ฉันทมิตร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๑๓
เด็กหญิงฐิติกร แสงทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๑๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แก้วพรม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๑๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๑๖
เด็กหญิงณัฐริกา ขวัญดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๑๗
เด็กชายตรีคุณ พรวิลาศสิริ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๑๘
เด็กหญิงธนพร แสวงผล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๑๙
เด็กชายธีรภัทร อินทร์อิม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายนภสินธุ์ ประต่อญาติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๒๑
เด็กหญิงนฤมล เจริญเมือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๒๒
เด็กหญิงนาตยา คะเรรัมย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๒๓
เด็กหญิงนิชาดา ลำเลิศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๒๔
เด็กชายบวรภัค วิเชียรศิริ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๒๕
เด็กหญิงปภาวี นิยมสมาน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๒๖
เด็กชายประสิทธิ

์

รอดพ้น
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๒๗
เด็กชายพงศกร เดชพิทักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๒๘
เด็กหญิงพรกมล กล้าหาญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๒๙
เด็กหญิงพรลภัส คล้ายจินดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงพัชรมัย ศรีนำเงิน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๓๑
เด็กหญิงภัคพร ศิริโชติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๓๒
เด็กชายภูริ มีสรรเสริญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๓๓
เด็กชายภูริเดช หาพิมพ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๓๔
เด็กชายภูวดล สำนักบ้านโคก

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๓๕
เด็กชายลิขิต วงศ์ภักดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๓๖
เด็กชายวรพงษ์ ยลวิลาศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๓๗
เด็กหญิงวรินยุพา ชืนรอด

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๓๘
เด็กชายวรโชติ วารีย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๓๙
เด็กหญิงวิสารัท สมญาประเสริฐ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายสิทธิพร ร่อนเร่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๔๑
เด็กหญิงสิรินธร วิรุณพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๔๒
เด็กชายสุดเขต เพ็ชรรัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๔๓
เด็กหญิงสุปรียา อาจพินิจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๔๔
เด็กหญิงสุวนันท์ คำพารา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๔๕
เด็กหญิงสุวภัทร ปลืมเกษร

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๔๖
เด็กหญิงสุเพ็ญศรี แสงกระจ่าง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๔๗
เด็กหญิงอริศรา พรมราช

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๔๘
เด็กหญิงอารยา ชัยยะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๔๙
เด็กหญิงอารยา ทราบสระน้อย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงอินทิรา โอนนอก

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๕๑
เด็กหญิงอุเทน ปยะดา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๕๒
เด็กชายเจษฎา เงินน้อย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๕๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ สว่างโคกกรวด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๕๔
เด็กหญิงเบญญาภา ขบวนงาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๓๕๕
เด็กหญิงเอมิตรา พริบดีเวช

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๕๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ ฉัตรตะขบ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๕๗
นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข

๒๒/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๕๘
นางรุ่ง รัตนประสาท

๒๕/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๕๙
นางฤดี ศรีสุโข

๐๕/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๖๐
นางกาญจนา ศรีวัฒนะ

๑๘/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๖๑
นางณพสร สิทธิเวช

๑๖/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๖๒
นางกนกวรรณ เกียวคุ้มภัย

่

๒๒/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๖๓
นางสาวมลทาทิพย์ ทองคำ

๓๐/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๖๔
นางสาวนวพร น้อยมิง

่

๒๕/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๖๕
นางสาวจันทร์สม ญาติ

๑๒/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๖๖
นางสาวรัตนาภรณ์ เฮืองศรี

๒๓/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๖๗
นางสาวนิศารัตน์ เจริญประโยชน์

๒๔/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๕๙/๑๓๖๘
นายจักรพันธ์ ไพศาล ๕/๕/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๖๙
นางสว่างจิต เจริญสุข

๒๗/๙/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๗๐
นางสาววิภาวี เวทวงค์

๒๙/๙/๒๕๑๒
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๗๑
นางสาวคุณัญญา ชำนาญ

๓๑/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๗๒
นางสาวธีรยา บุราสิทธ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๗๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไพศาล

๒๕/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๗๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ แวงวรรณ ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๗๕
เด็กชายสุรชัย เวทวงศ์ ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๗๖
เด็กชายธนทัต จันทรินทร์

๒๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ บุญเต็ม ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๗๘
เด็กชายภัทรภณ จันทร์สว่าง

๒๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๗๙
เด็กชายอัครพล วัฒนมงคล

๒๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายเกรียงไกร วิริยะพงษ์

๒๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๘๑
เด็กชายพลพล ทัพอุไร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๘๒
เด็กหญิงวรัญญา โสวะภาพ ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๘๓
เด็กหญิงบุญญาพร คงประเวศ

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๘๔
เด็กหญิงสุกัญญา สิงโหพล ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๘๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญประเสริฐ

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๘๖
เด็กชายณัฐ ทุหา

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๘๗
เด็กชายอภิวิชญ์ บุญประเสริฐ

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๘๘
เด็กชายนันทพงศ์ วงศ์อยู่ ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๘๙
เด็กชายชินวัตร ศิลาลิตร์ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๐ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายอนุกูล ไทยยิง

่

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๙๑
เด็กชายธีรพัทธ์ โมราษี

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๙๒
เด็กชายทินกฤต ยิงยง

่

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๙๓
เด็กชายรัชชานนท์ ดิษทองคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๙๔
เด็กหญิงรัตติกาล จันทวงค์

๑๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๙๕
เด็กหญิงจันทภา วงศ์อู๋

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๙๖
เด็กหญิงสุภาวดี ไพศาล

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๙๗
เด็กหญิงพลอย พวงจันทร์

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๙๘
เด็กหญิงกิตติยา ตาทอง ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๓๙๙
เด็กหญิงอติกานต์ ประมวลมาลัย

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงพลอย หงิมจัน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายภาณุพงษ์ สมรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงกนกพร บุญเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ธำรงค์เวชช์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ประสพสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ สุวรรณพิทักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงกมลพรรณ จันทร์ทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ เหมบุตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายกรกฤต จงเจริญพานิช

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายกรวิชญ์ บู่สาลี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายกฤตกร พรมภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๑๑
เด็กชายกฤตเมธ เนืองจำนงค์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๑๒
เด็กหญิงกวิตา วิทยาคุณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๑๓
เด็กชายกษิดิศ อัมรินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๑๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศักดิเมือง

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๑๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร บางปา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๑๖
เด็กหญิงกัลยกร จันทร์ผอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๑๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิริยะพงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๑๘
เด็กหญิงกัลยา คำทา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๑๙
เด็กชายกิตติทัต ดังก้อง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายกิตติภูมิ อำดอนกลอย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๒๑
เด็กชายกิติพงษ์ ผูกน้อย

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๒๒
เด็กหญิงกุลณัฐ มหาวิเชียร

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๒๓
เด็กหญิงกุลปริยา ยังยืนนาน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๒๔
เด็กชายก่อศักดิ

์

บุญพยากรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๑ / ๑๙๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๔๒๕
เด็กชายก่อเกียรติ

์

ปองศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๒๖
เด็กหญิงขนิษฐา รังทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๒๗
เด็กหญิงขวัญชนก ขอเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๒๘
เด็กชายขวัญชัย บังเกิดสุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๒๙
เด็กหญิงขวัญสุมา ไชยเขตต์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงจันทรศิริ ปกปอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๓๑
เด็กหญิงจินต์จุฑา ขาวโชติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๓๒
เด็กชายจิรภัทร ทัณฑะรักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๓๓
เด็กชายจิรภัทร สินเสนาะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๓๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ปรางจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๓๕
เด็กชายจีระพงษ์ พลรักษา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๓๖
เด็กชายจุฑาภัทร บำรุงถิน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๓๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญให้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๓๘
เด็กชายจตุรวิทย์ พุทธตรัส

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๓๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิทธิมงคล

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงฉมาทร จันทา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๔๑
เด็กหญิงชนนิกานต์ ศิลาสลับ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๔๒
เด็กชายชนะชัย พึงผล

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๔๓
เด็กชายชนาธิป ศรประสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๔๔
เด็กหญิงชลดา จันทฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๔๕
เด็กหญิงชลลดา พิริ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๔๖
เด็กชายชัยณรงค์ นภาดรโอฬาร

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๔๗
เด็กชายชินพัฒน์ ฉมามหัทธนา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๔๘
เด็กชายชินาธิป เข็มเพชร

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๔๙
เด็กหญิงช่อลดา ทวีอินทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงญาณิศา สดมุ้ย

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๕๑
เด็กหญิงฐิตานันท์ ทรัพย์เดชาวุฒิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๕๒
เด็กชายฐิติพงษ์ นิลฉวี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๕๓
เด็กหญิงฐิติมา สมานวงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๕๔
เด็กชายฐิติวัฒน์ คุ้มครอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๕๕
เด็กชายฐิติโชติ แจ่มเจนการ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๕๖
เด็กชายณฐวุฒิ เจริญคช

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๕๗
เด็กชายณัชชา มาเมือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๕๘
เด็กหญิงณัชชา แซ่ตัน

๋

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๕๙
เด็กหญิงณัฎฐธิดา กรวยทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๒ / ๑๙๕

้
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รย ๒๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สีวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๖๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ใหญ่สถิตย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๖๒
เด็กหญิงณัฐชยา สอาดรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๖๓
เด็กหญิงณัฐชา ดวงสวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๖๔
เด็กหญิงณัฐติกา ทิพย์สวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญทุย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๖๖
เด็กชายณัฐพล ขวัญดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๖๗
เด็กชายณัฐพล สมนึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๖๘
เด็กชายณัฐพล เรือนอินทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๖๙
เด็กชายณัฐพล แดงทน

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงณัฐมน คงอยู่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๗๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีวัฒนะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๗๒
เด็กชายณัฐวัตร ฝายศูนย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ สมบุญเก่า

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๗๔
เด็กหญิงณิชกานต์ มีสวรรค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๗๕
เด็กหญิงดวงพร ขันสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๗๖
เด็กหญิงดาวอักษร มณีปกร

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๗๗
เด็กชายทินภัทร ศิริโวหาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๗๘
เด็กหญิงทิพธัญญา คำมะฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๗๙
เด็กหญิงทิพรดา แสงหิรัญรัตนา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ พุฒพรหม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๘๑
เด็กชายทิวากร ด่านนคร

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๘๒
เด็กชายธนธรณ์ ปานผ่อง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๘๓
เด็กชายธนพงษ์ อรุณผ่องใส

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๘๔
เด็กชายธนพล บำรุง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๘๕
เด็กชายธนภัทร แม้นศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นนาศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๘๗
เด็กชายธนวัต ประทุมเพ็ชร

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๘๘
เด็กหญิงธนัชชา มะลิหวล

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๘๙
เด็กหญิงธนัชชา วงษ์รักษา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายธนากร แสงแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๙๑
เด็กชายธนาคิม สิงห์อินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๙๒
เด็กชายธนาธร เชืออินทร์

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๙๓
เด็กชายธนาธิป แก้วสว่าง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๙๔
เด็กชายธนายศ นุวงษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๓ / ๑๙๕
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รย ๒๔๕๙/๑๔๙๕
เด็กชายธนาวุฒิ พริบดีเวช

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๙๖
เด็กหญิงธมลวรรณ สนธิ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๙๗
เด็กชายธวรรษ ศรีโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๙๘
เด็กชายธวัชชัย ผุดกระจ่าง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๔๙๙
เด็กหญิงธวัลรัตน์ มนาคม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายธัชยพงษ์ ติรางค์กูร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงสาริศา ทองสว่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุวรรณเวช

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงธัญมน บุญสีสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณคง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงธันย์ชนก ฟุงขจร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายธิปไตย ศิริผล

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายธีรธร สาครเสถียร

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายธีรภัทร อยู่คง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายธีรยุทธ สีใส

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายธีรวัฒน์ ชำนาญเรียน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๑๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

อ้อไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๑๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

เทียงแท้

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๑๓
เด็กชายธีระศักดิ

์

จุทารัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๑๔
เด็กหญิงนงพร พรมภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๑๕
เด็กชายนนทกร สร้างการนอก

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๑๖
เด็กชายนนทวัฒน์ ประสพรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๑๗
เด็กหญิงนภสร ศิริโชติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๑๘
เด็กหญิงนภัสสร วงศ์ภักดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๑๙
เด็กหญิงนภัสสร เปล่งปลัง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายนราธิป ภาคภูมิ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๒๑
เด็กหญิงนรินทร์ สุขสบาย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๒๒
เด็กหญิงนรินภรณ์ วงค์อ้าย

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๒๓
เด็กหญิงนรีรัตน์ ชะรารัมย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๒๔
เด็กชายนวัต ศิริบุญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๒๕
เด็กชายนันทภพ ศริญญาวัจน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๒๖
เด็กหญิงนันทวดี ศรีสุวรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๒๗
เด็กหญิงนันท์นภัส จิรเสาวภาคย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๒๘
เด็กหญิงนันธนา จอมคำสิงห์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๒๙
เด็กหญิงนิดา อดทน

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๔ / ๑๙๕

้
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รย ๒๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายนิติพงศ์ สนมฉำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๓๑
เด็กชายนิธิ พิษนอก

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๓๒
เด็กหญิงนิภาพร เปลืองกลาง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๓๓
เด็กหญิงณัฐรินีย์ รัตนวรรณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๓๔
เด็กชายนิรวิทธ์ ใจตัง

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๓๕
เด็กชายบัณฑิต เกตุวารินทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๓๖
เด็กหญิงบัณฑิตา สมานสินธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๓๗
เด็กหญิงดวิษา สุวรรณไชยรพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๓๘
เด็กหญิงบุษบาวรรณ แก่นบุบผา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๓๙
เด็กชายบูรพา ถาเกิด

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายปกรณ์ สระแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๔๑
เด็กชายปฎิพัทธ์ โพธิจุ้ย

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๔๒
เด็กชายปฏิญญา ทองทวี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๔๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ อินศิริ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๔๔
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ธาตุดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๔๕
เด็กหญิงปณิตา สุวรรณวงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๔๖
เด็กชายปทิต พรประสิทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๔๗
เด็กหญิงปนัดดา เจริญพงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๔๘
เด็กหญิงปภานัน จันทะเวช

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๔๙
เด็กหญิงปภานัน เฉิดฉาย

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ อ้นถาวร

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๕๑
เด็กชายปรวรรตน์ ประสิทธิศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๕๒
เด็กหญิงประกายมาศ

อินช้าง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๕๓
เด็กชายปรัชญา เหลือถนอม

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๕๔
เด็กหญิงปรินดา ทิพย์คูนอก

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๕๕
เด็กหญิงปริยาภัทร บุญเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๕๖
เด็กหญิงปรียาณัฐ มีสวรรค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๕๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ จันทร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๕๘
เด็กชายปณณธร อ้วนพรมมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๕๙
เด็กหญิงปานไพลิน ทองโทน

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงปยดา กล้าหาญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๖๑
เด็กหญิงปยวรรณ โลสิงห์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๖๒
เด็กหญิงปยะดา สีนาคใส

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๖๓
เด็กชายปยะพงศ์ เพ็ชรเจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๖๔
เด็กหญิงปยาพัชร ทัพสิงห์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๕ / ๑๙๕
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รย ๒๔๕๙/๑๕๖๕
เด็กชายผดุงสิทธิ

์

สุกรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๖๖
เด็กชายพงศพัศ ผลศิริ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๖๗
เด็กชายพงศ์ดนัย แตงอ่อน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๖๘
เด็กชายพงศ์พิภัช บุญนิธิพัทธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๖๙
เด็กชายพชร สีคำภู

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายพชรพล พรมชาติ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๗๑
เด็กหญิงพรชนก สุวรรณี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๗๒
เด็กหญิงพรชิตา สมบูรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๗๓
เด็กหญิงพรทิพา โพนเทียง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๗๔
เด็กหญิงพรนิภา บุญโรย

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๗๕
เด็กชายพรพิทักษ์ ศิลปขันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๗๖
เด็กหญิงพรรณนิภา ยืนยงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๗๗
เด็กชายพร้อมพงศ์ ชมภูโคตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๗๘
เด็กหญิงสุรางคณางค์ ทนศิริ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๗๙
เด็กหญิงพัชรพร ทรัพย์สินพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทาพูน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๘๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ วิลัยรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๘๒
เด็กชายพัฒนายุ เกษมแสง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๘๓
เด็กหญิงพัทธนันท์ ไตรภพ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๘๔
เด็กหญิงพิชญ์ภัค เสาะสมบูรณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๘๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ สำเร็จกิจ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๘๖
เด็กหญิงพิมพ์วิมล ศรีบุญเรือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๘๗
เด็กชายพีรพัฒน์ คำมฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๘๘
เด็กชายพีรพัฒน์ รุ่งโรจน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๘๙
เด็กชายพีรพัฒน์ สิลารัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายพีรากร เนตรวงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๙๑
เด็กหญิงพุทธิดา สีแสด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๙๒
เด็กหญิงภัทรพรรณ สัมฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๙๓
เด็กชายภัทรพล ศิริโชติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๙๔
เด็กหญิงภัทรวดี คำแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๙๕
เด็กชายภาคภูมิ บู่สาลี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๙๖
เด็กหญิงภิญญดา พัทธเสมา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๙๗
เด็กหญิงภูรีภัทร ปะทะขีนัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๙๘
เด็กชายภูวรินทร์ บำรุงสุนทร

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๕๙๙
เด็กชายภูวเดช ไกรทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๖ / ๑๙๕

้
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รย ๒๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงมณฑิตา จันทร์เทาว์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงมณิมณท์ อุบลเจริญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ อินทรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงมนทกานต์ หวลคิด

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ ผ่องฉาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายมนัสวิน วงศ์ริพัฒน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงมนัสวี วงศ์ทิพย์รัตน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงมุกมณี วงศ์จิรไพบูลย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายรฐนนท์ สุระ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงรติมา สีแสงเขียว

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงรัญชนา กองทุน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๑๑
เด็กหญิงรัตนภรณ์ จอมมะเริง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๑๒
เด็กหญิงรัตยากร รัตนเกตุ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๑๓
เด็กชายฤทธิวงศ์ ทองปาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๑๔
เด็กหญิงลัลน์ลลิต ขาวนวล

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๑๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ แซ่เตียว

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๑๖
เด็กชายวชิรวิทย์ ประจิม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๑๗
เด็กชายวรพงศ์ เจริญชนม์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๑๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ มาสุวัฒนะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๑๙
เด็กหญิงวรรณนิศา เจนหัตถ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงวรรณวิษา สุขวารี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๒๑
เด็กหญิงวรัชยา ผิวผา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๒๒
เด็กหญิงวรัญญา คงศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๒๓
เด็กหญิงวรันธร สำเร็จกิจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๒๔
เด็กชายวรายุทธ ศิลารัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๒๕
เด็กชายวรายุส คนดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๒๖
เด็กหญิงวริศรา สุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๒๗
เด็กหญิงวริศรา เสริฐวาสนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๒๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ โจมเสนาะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๒๙
เด็กชายวัฒนะ อินทรผล

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายวันชนะ รัตนกิจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๓๑
เด็กหญิงวันใส สีดา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๓๒
เด็กหญิงวาสนา ดีไพร

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๓๓
เด็กหญิงวาสนา สุขอากาศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๓๔
เด็กหญิงวิชญาพร จิตรเจริญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๗ / ๑๙๕

้
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รย ๒๔๕๙/๑๖๓๕
เด็กชายวิฑูรย์ พึงไทย

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๓๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ เจริญคช

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๓๗
เด็กชายวิราญ วังแก้วหิรัญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๓๘
เด็กหญิงวิลาวัลย์ โรจนจิตพัตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๓๙
เด็กหญิงวิไลพร จีนเมือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายวีรชัย สอาดรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๔๑
เด็กหญิงวีรยา บุตรศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๔๒
เด็กชายวีระชัย บุบผาพฤกษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๔๓
เด็กชายวุฒธิพงษ์ คงแสงพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๔๔
เด็กชายศรสิทธิ

์

บำรุงพงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๔๕
เด็กชายศรุต เมาลานนท์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๔๖
เด็กหญิงศศิธร วิเชียรพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๔๗
เด็กหญิงศศิภา วงศ์มาก

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๔๘
เด็กหญิงศศิวรรณ ทองคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๔๙
เด็กชายศักดิอนันต์

์

แสนเจริญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายศักรินทร์ วิริยะพงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๕๑
เด็กหญิงศิริกัญญา มงคลเกิด

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๕๒
เด็กหญิงศิรินทิพย์ คิดการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๕๓
เด็กชายศุภกร บุรุษโชติ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๕๔
เด็กชายศุภณัฐ ปรางแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๕๕
เด็กชายศุภโชค เงินบุคคล

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๕๖
เด็กหญิงสรัญญา บริบาล

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๕๗
เด็กหญิงสาวิตรี แฉล้มลำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๕๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ ประทุมณี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๕๙
เด็กชายสิปปกร ชัยรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายสิรวิชญ์ แซ่เอียว

๊

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๖๑
เด็กหญิงสิริกัญญา กล้าหาญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๖๒
เด็กหญิงสิริอาภา ราศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา วงค์ประจิม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ หล่าชนม์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๖๕
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ปรางจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๖๖
เด็กชายสุทัศน์ วิเชียรปกษา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๖๗
เด็กชายสุพจน์ เงินบุคคล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๖๘
เด็กหญิงสุพิชญา นิมนวล

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๖๙
เด็กหญิงสุพิชญา มะลิกัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๘ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายสุริโย โพธิเย็น

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๗๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ แซ่อุ้ย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๗๒
เด็กหญิงสุวณีญา สุขสายบัว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๗๓
เด็กหญิงสโรชา บุบผาชาติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๗๔
เด็กหญิงอนันทยา แก้วพงษ์พันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๗๕
เด็กชายอนุทัศน์ พรมจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๗๖
เด็กชายอภิวัตร เกือกูลราษฎร์

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๗๗
เด็กหญิงอรณี บัวเขียว

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๗๘
เด็กหญิงอรพรรณ รอดจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๗๙
เด็กชายอรรถพล อดทน

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายอรรถพล อุนัยบัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๘๑
เด็กหญิงอรอนงค์ ชำนาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๘๒
เด็กหญิงอริศรา อ่อนละมูล

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๘๓
เด็กหญิงอริสรา เฟองประยูร

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๘๔
เด็กหญิงอริสา สมหานึก

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๘๕
เด็กชายอรุชา เกิดศิริ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๘๖
เด็กหญิงอลัลนา ปุมทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๘๗
เด็กชายออมสิน การเพียร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๘๘
เด็กหญิงอาทิตยา จิตร์จำนงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๘๙
เด็กชายอาทิตย์ ใจเย็น

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงอาทิติยา ศิริปรุ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๙๑
เด็กชายอาทินันท์ จันริศิลป

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๙๒
เด็กชายเกริกเกียรติ เรือนพันธ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๙๓
เด็กชายเกรียงไกร คล้ายทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๙๔
เด็กหญิงเขมิกา แก้วตาล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๙๕
เด็กชายเจษฎากรณ์ ขวัญดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๙๖
เด็กชายเพชรเกษม ธรรมจิต

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๙๗
เด็กหญิงเพ็ญทิวา บุญประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๙๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วรรณเจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๖๙๙
เด็กชายเมธา ศรประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงเมธาวี บุญเกิด

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงเมษา แม่นปน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายเศรษฐา ยมหา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เส็นสด

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงแสงตะวัน บุญสอน

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๙ / ๑๙๕
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รย ๒๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงแสงรวี สีดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายโกเมน ชมเชย

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายโสธยา โพธิเย็น

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายไกรสิทธิ

์

จิตต์เย็น
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงธาริณี ประสงค์ทรัพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงนริศรา หนูบุญคง

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๑๑
เด็กหญิงกฏชกร สุวรรณพิทักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๑๒
เด็กชายกมล สุขเกษม

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๑๓
เด็กหญิงกรกนก บุญมา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๑๔
เด็กชายกรวิชญ์ ตาษสุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๑๕
เด็กหญิงกฤติยา ควรประดิษฐ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๑๖
เด็กชายกฤษณะ ชาวแพร่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๑๗
เด็กชายกอเกียรติ นวลประสงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๑๘
เด็กหญิงกัญญา ด้วงมี

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๑๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายกานต์กวิน ธรรมบำรุง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๒๑
เด็กชายกิตติชัย บุญสม

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๒๒
เด็กชายกิตติทัต วงค์ยิมใย

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๒๓
เด็กชายกิติศักดิ

์

อัมฤทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๒๔
เด็กหญิงกุลนัฐดา อะกะเรือน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๒๕
เด็กชายคชานนท์ คชพงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๒๖
เด็กหญิงจีรนันท์ ไพสาลี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๒๗
เด็กชายฉัตรชัย บุญบรรจง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๒๘
เด็กชายชัยธีรเดช สีสุวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๒๙
เด็กชายชัยศิริ เครือวัลย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ เจริญบุณยกร

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๓๑
เด็กชายณรงค์เดช นุชนาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๓๒
เด็กชายณัชพล กันพงษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๓๓
เด็กชายณัชพล จันพะยัค

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๓๔
เด็กชายณัฐนนท์ ชูเชิด

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๓๕
เด็กชายณัฐพล เต่ากลำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ หวลกระจาย

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๓๗
เด็กชายดนุพล รอดจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๓๘
เด็กชายตระการ อินทุวรรณรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๓๙
เด็กชายทักษิณ อุ่นละมัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๐ / ๑๙๕

้
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รย ๒๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายธนพงศ ตังจิตเอือบุญ

้ ้

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๔๑
เด็กชายธนภัทร ชัยวะแรง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๔๒
เด็กชายธนภัทร ภุมมา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๔๓
เด็กชายธนาวัฒน์ เอกฉัตร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๔๔
เด็กชายธีรพัฒ เผ่าพันธ์ภู

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๔๕
เด็กหญิงนฤมล นิยมมิตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๔๖
เด็กหญิงนัทธมน เสนานิคม

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๔๗
เด็กหญิงนันทภัทร นนธิจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๔๘
เด็กชายนาวี แดงอาจ

๐๗/๐๖/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๔๙
เด็กหญิงบุษกร ไชยมีสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายปณชัย กล้าหาญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๕๑
เด็กชายปณชัย ล่อเฮง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๕๒
เด็กชายปณิธิ ปดถารัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๕๓
เด็กชายปรภัทร พฤกษชาติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๕๔
เด็กชายปรมัตถ์ ปะทะขีนัง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๕๕
เด็กชายปรเมธ เสริญรัมย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๕๖
เด็กชายปณณทัต บุญจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๕๗
เด็กหญิงปารถนา จันทร์กลาง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๕๘
เด็กชายปุระชัย ชัยสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๕๙
เด็กหญิงฝนฤทัย พึงฉำ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายพรชารักษ์ กาญจนาลักษณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๖๑
เด็กหญิงพัชราพร พูลมี

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๖๒
เด็กชายพิเชษฐ์ พุฒซ้อน

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๖๓
เด็กชายพีรพัฒน์ พูลศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๖๔
เด็กชายพีรวัส จูเปรมปรีด์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๖๕
เด็กชายพุฒิงพศ์ พันธ์ยิงยก

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๖๖
เด็กชายพุฒิเมธ สนิทราษฎร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๖๗
เด็กชายภัทราวุธ ยิมแย้ม

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๖๘
เด็กชายภาณุพงศ์ สุวรรณแสง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๖๙
เด็กชายภานุพงศ์ ใจเย็น

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงภาวินี โบราณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๗๑
เด็กหญิงมนวณา ไสยรส

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๗๒
เด็กหญิงมุทิตา ประต่อญาติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๗๓
เด็กหญิงยมลพร ขีดเขียน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๗๔
เด็กชายรณกร สุขวารี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๑ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๗๗๕
เด็กหญิงรวิสรา ลาดนอก

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๗๖
เด็กชายรัชชานนท์ คงทิพย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๗๗
เด็กหญิงรุ่งนภา หมอกฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๗๘
เด็กชายรุ่งเรือง อินต๊ะเม้า

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๗๙
เด็กชายวงศธร ขยายแสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงวรรณษา ทองเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๘๑
เด็กชายวรรธนะ ประกอบสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๘๒
เด็กหญิงวรรัตน์ สากล

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๘๓
เด็กชายวันศุกร์ ศิริผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๘๔
เด็กหญิงวันเพ็ญ อาจพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๘๕
เด็กหญิงวิชุดา รักช้าง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๘๖
เด็กหญิงวิภาพร ประสม

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๘๗
เด็กชายวิศรุต รุ่งเรือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๘๘
เด็กชายวิศรุต หอมรืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๘๙
เด็กชายวีรยุทธ ศิริโชติ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายวุฒิชัย แจ่มจำรัส

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๙๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ มงคลฉัตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๙๒
เด็กชายวุฒิพัฒน์ ชืนรอด

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๙๓
เด็กหญิงศรีสุข สีดา

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๙๔
เด็กชายศักสรวิชญ์ กิจสมัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๙๕
เด็กชายศิรชล ปราศจาก

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๙๖
เด็กหญิงศิรภัสสร ผลนาค

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๙๗
เด็กหญิงศิรินภา วิมล

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๙๘
เด็กชายศุภณัฐ มณีศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๗๙๙
เด็กชายศุภวิชญ์ สมานสินธุ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายศุภากร จำปากุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงสมฤทัย ขำคล้า

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายสรวิชญ์ เข้มกำลัง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายสันติ เฟองฟู

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายสิทธิชัย โลหิตไทย

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายสิทธินนท์ เฉลิม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงสิรินทรา ชลธี

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณฉาย

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณโชติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงสุจิตตรา บุญญาภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๒ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงสุชานันท์ สำเร็จกิจ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๑๑
เด็กชายตรันพัตณ์ ธงศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๑๒
เด็กหญิงสุพัดตรา นารีรัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๑๓
เด็กหญิงเกณิกา มากสวาสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๑๔
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สุกใส
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๑๕
เด็กชายสุรเดช พลศักดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๑๖
เด็กหญิงสุวนันท์ เหลืองเพชรรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๑๗
เด็กหญิงสุวิตดา สนันไหว

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๑๘
เด็กหญิงสโรชา ปุผาโล

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๑๙
เด็กหญิงอทิตยา บัวเสริฐ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายอนุชา ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๒๑
เด็กชายอนุวิท สนิทราษฎร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๒๒
เด็กชายอนุสรณ์ จันมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๒๓
เด็กหญิงอลิชา สุกใส

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๒๔
เด็กชายอัมรินทร์ ศรีวิชา

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๒๕
เด็กชายอัศวิน คุ้มสะอาด

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๒๖
เด็กชายอาชานนท์ เพิมพูล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๒๗
เด็กชายอาทิตย์ คำมะฤทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๒๘
เด็กชายอาทิตย์ รจนัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๒๙
เด็กชายอาทิตย์ สำเภาน้อย

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงอาภัสรา ทองคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๓๑
เด็กชายอิทธิกร

พิพัฒน์ตระกูลเลิศ ๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๓๒
เด็กหญิงเกตน์สิริ ปรางจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๓๓
เด็กชายเกียรติชัย สีดา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๓๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จิตรกลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๓๕
เด็กชายเจษฎา สายสุวรรณ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๓๖
เด็กชายเตโชดม ม่วงละออ

๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๓๗
เด็กหญิงเพ็ญภัค ภูมิวารินทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๓๘
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อิมทอง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๓๙
เด็กชายเอกรัตน์ วิรวัฒน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๔๐
นายศรายุธ ธรรมศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๔๑
เด็กหญิงกนกพร เจ๊กลักษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๔๒
เด็กชายกฤษณะ แซ่โง้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สายัญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๔๔
เด็กชายชรินทร์ธเนศ สายจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๘๔๕
เด็กชายชาคริต เชือสนุก

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๔๖
เด็กชายดนัย ประวันเทา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๔๗
เด็กชายธนชัย บุญญาภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๔๘
เด็กชายนภัสกร ดีใต้

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๔๙
เด็กชายนัฐวุฒิ หวลละห้อย

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายบารมี ศรีจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๕๑
เด็กชายปฏิภาณ สีดา

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๕๒
เด็กหญิงปญจรส สุวรรณวงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๕๓
เด็กหญิงพรรวศา แตงรัตนา

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๕๔
เด็กชายภาคิน แมขุนทด

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๕๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ปตถาธิตัง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๕๖
เด็กชายวัชราการ บุรีวงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๕๗
เด็กชายวิศรุต สุขจำรัส

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๕๘
เด็กชายวิศิษฐ์ ประกอบผล

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๕๙
เด็กชายวีรพงศ์ รุ่งโรจน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายศรสิทธิ

์

บุญทัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๖๑
เด็กชายศิรภัทร ฉายกระจ่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๖๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แวววงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๖๓
เด็กชายอิทธิเดช ชัยสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๖๔
เด็กชายอิสรภาพ เกษแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๖๕
เด็กหญิงเกวลิน เกียวสันเทียะ

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๕๙/๑๘๖๖
นายเสงียม

่

เลือมสำราญ

่

๒๐/๗/๒๔๗๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๖๗
นายช่วย จันทรา ๑/๗/๒๔๘๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๖๘
นายสายชล ดีด้วยชาติ ๑/๑/๒๔๘๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๖๙
นายชำนาญ บุญเรือง ๑/๑/๒๔๙๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๗๐
นายพิพัฒน์ กิตติเดชโยธิน

๒๗/๑/๒๔๙๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๗๑
นายเกตุ วิทยามุ่งมัน

่

๑๔/๒/๒๔๙๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๗๒
นายสุภาพ วงศ์กระจ่าง

๗/๑๒/๒๔๙๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๗๓
นายธนิต ผลเอนก

๒๗/๘/๒๔๙๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๗๔
นายจักรธัช จันหอม

๑๙/๑๐/๒๔๙๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๗๕
นายประจบ ศรีนาค

๑/๑๑/๒๔๙๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๗๖
นายจรูญ แรงกสิกร ๒/๔/๒๔๙๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๗๗
นายนิคม มนต์ศิริ ๒๐/๓/๒๕๐๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๗๘
นายชาติชาย มังคลาภรณ์

๑๘/๓/๒๕๐๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๗๙
นายประสิทธิ

์

หนองแสง
๖/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๘๘๐
นายกิตติพงษ์ ถนอมศรี

๑๒/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๘๑
นายถนัด กุลสุริวงค์ ๑/๑/๒๕๐๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๘๒
นายนิพนธ์ พันจัน

๒๗/๗/๒๕๐๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๘๓
นายสำรวย แช่มชุรี

๒๙/๑๑/๒๕๐๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๘๔
นายรัตน์ เสียงเย็น

๕/๑๒/๒๕๐๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๘๕
นายสุรินทร์ บุญประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๘๖
นายอินตา กุยใจ

๒๒/๔/๒๕๐๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๘๗
นายวิชาญ โทรัตน์

๑๖/๖/๒๕๐๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๘๘
นายไพบูลย์ น้อยศรีเกตุ ๓/๘/๒๕๐๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๘๙
นายเสรี ใจกล้า

๒๓/๕/๒๕๐๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๙๐
นายพิใน ศรีสุข ๒๐/๘/๒๕๐๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๙๑
นายประโยชน์ ยิงยง

่

๕/๑๑/๒๕๐๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๙๒
นายสมรรถ ทัพกรุง

๒๔/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๙๓
นายกอบชัย นิยมล้อทิพย์

๓๑/๑/๒๕๐๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๙๔
นายภาสกร กลินสุคนธ์

่

๒/๔/๒๕๐๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๙๕
นายบุญถนอม แสงไพบูลย์

๒๕/๔/๒๕๐๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๙๖
นายมาโนช หิรัญพันธ์

๒๙/๔/๒๕๐๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๙๗
นายสุวัตร์ นนทรัตน์ ๑/๑/๒๕๐๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๙๘
นายสนิท ตรีชัยศรี ๑/๖/๒๕๐๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๘๙๙
นายมานพ ภู่อ่อน

๖/๑๑/๒๕๐๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๐๐
นายชูชีพ นวลจริง

๑๒/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๐๑
นายนรงค์ ทรัพย์กระจ่าง ๑๐/๑/๒๕๑๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๐๒
นายธีระ สุขสุวรรณ ๑๐/๗/๒๕๑๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๐๓
นายนิพนธ์ จันทรุมาศ

๖/๑๑/๒๕๑๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๐๔
นายสมาน เอมประเสริฐ ๒/๒/๒๕๑๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๐๕
นายสมศักดิ

์

ธีระวัฒน์ ๘/๒/๒๕๑๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๐๖
นายมิตร เสงียมงาม

่

๓/๔/๒๕๑๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๐๗
นายน้อย ขยันดี ๑/๕/๒๕๑๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๐๘
นายอาทิตย์ บัวสมบูรณ์

๑๒/๕/๒๕๑๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๐๙
นายเพ็ชรรัตน์ ปนน้อย

๑๕/๔/๒๕๑๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๑๐
นายโกมินทร์ ฉันผ่อง

๑๗/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๑๑
นายจีรัฐติกุล ไพพินิจกนกกุล

๒๗/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๑๒
นายบุญเสริม มุขศรี

๒๑/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๑๓
นายประพาฬ ชนะสุนทร

๒๙/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๑๔
นายพงษ์ดี เปยสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๕ / ๑๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๙๑๕
นายบุญส่ง เมฆษา ๗/๓/๒๕๑๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๑๖
นายวิรัตน์ ศุภฤทธ์

๑๔/๕/๒๕๑๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๑๗
นายวิสิทธิ

์

มาบุญ

๓๑/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๑๘
นายไพโรจน์ ขลิบพรรษา

๓๑/๓/๒๕๑๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๑๙
นายสมชาย พินิจชัย

๒๙/๕/๒๕๑๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๒๐
นายยุทธนา ฟูกลิน

่

๑๘/๙/๒๕๑๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๒๑
นายอัษฎาวุธ อ้อชัยภูมิ

๒๙/๙/๒๕๑๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๒๒
นายนเรศ ชาญฟน

๓/๑๑/๒๕๑๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๒๓
นายจรัญ เฉลิมศรี

๗/๑๒/๒๕๑๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๒๔
นายกิตศักดิ

์

เกรียรติชัยณรงค์
๓๑/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๒๕
นายโหนก กัมพูชา ๑/๑/๒๕๑๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๒๖
นายสำเริง จวนรุ่ง

๑๗/๑/๒๕๑๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๒๗
นายธนิต ตันประเสริฐ ๑/๒/๒๕๑๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๒๘
นายดุสิทธิ

์

สุดแสง ๙/๕/๒๕๑๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๒๙
นายประจวบ วงษ์ศรี

๑๓/๕/๒๕๑๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๓๐
นายชัยสิทธิ

์

เพ็งบุญ
๑๕/๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๓๑
นายประทีป สีพยา

๑๙/๖/๒๕๑๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๓๒
นายพรชัย บุญล้อม

๑๑/๗/๒๕๑๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๓๓
นายสมชาย ทับเนตร

๑๙/๗/๒๕๑๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๓๔
นายฉัตรชัย นัยสุทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๓๕
นายสมภพ จิตร์เอือเฟอ

้

๑/๑๐/๒๕๑๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๓๖
นายกฤตภัค พิมพ์มณี

๖/๑๐/๒๕๑๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๓๗
นายวันดี ศรีเฟอง

๑๗/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๓๘
นายมาโนช เทียงแท้

่

๙/๑/๒๕๑๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๓๙
นายนิติพรชัย บุญเพ็ง

๑๒/๒/๒๕๑๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๔๐
นายสอิง

้

ชัยฤทธิ

์

๑๙/๔/๒๕๑๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๔๑
นายวันชัย ยอดเจริญ

๑๘/๕/๒๕๑๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๔๒
นายนนท์ คำสี

๑๙/๕/๒๕๑๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๔๓
นายธีระภัทร พูลโสม ๕/๖/๒๕๑๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๔๔
นายณรงค์ศักดิ

์

กิจเจริญ
๑๑/๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๔๕
นายทวีศักดิ

์

ทวีสุข
๓๐/๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๔๖
นายพานมาตร อินทร์จันทร์

๔/๑๒/๒๕๑๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๔๗
นายถิรวุฒิ แย้มเนตร

๑๖/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๔๘
นายเผด็จ ธรรมาธิพงศ์ ๑/๒/๒๕๑๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๔๙
นายสมพร ธรรมศรี ๒/๓/๒๕๑๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๙๕๐
นายวิเชียร ประทุมรัตน์ ๔/๓/๒๕๑๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๕๑
นายธนกฤต อยู่ยืน ๙/๓/๒๕๑๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๕๒
นายวรวุฒิ แซ่เหวียง

๒๗/๓/๒๕๑๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๕๓
นายนัฐพล สหิ

๑๐/๔/๒๕๑๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๕๔
นายสุริยา นาคขาว

๑๗/๔/๒๕๑๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๕๕
นายบุญตา คำโสภา ๑/๕/๒๕๑๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๕๖
นายวิโรจน์ วรกาญจน์

๒๓/๕/๒๕๑๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๕๗
นายสมโภชน์ โสรักนิต

๒๖/๖/๒๕๑๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๕๘
นายเพียร วัฒน์ชัยพนา

๑๑/๗/๒๕๑๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๕๙
นายยงยุทธ นาคประสิทธิ

์

๑๑/๘/๒๕๑๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๖๐
นายมงคลชัย สร้างนอก

๙/๑๐/๒๕๑๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๖๑
นายปณณวัฒน์ ธรรมพิทักษ์

๘/๑๐/๒๕๑๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๖๒
นายวิศาล สาทิพจันทร์

๔/๑๑/๒๕๑๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๖๓
นายโกวิท พูลทวี

๑๕/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๖๔
นายสมชาย แซ่ฉัว

่

๒๓/๒/๒๕๑๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๖๕
นายโยธิน ปวถะ

๒๕/๓/๒๕๑๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๖๖
นายปณิธาน ลิมรสธรรม

้

๑๘/๔/๒๕๑๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๖๗
นายประยงค์ มีชุน ๔/๕/๒๕๑๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๖๘
นายแมน แซ่เอียว

้

๓/๖/๒๕๑๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๖๙
นายสมพงษ์ โกสี ๗/๖/๒๕๑๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๗๐
นายยศเดโช ท้าวลา

๑๑/๖/๒๕๑๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๗๑
นายเสถียร ดุจดา

๑๓/๙/๒๕๑๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๗๒
นายหิรัณย์ ฉิงเกรียงไกร

่

๑๙/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๗๓
นายพันธ์นุ บุญร่มเย็น ๕/๑/๒๕๑๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๗๔
นายเล็ก ฟกแก้ว ๕/๑/๒๕๑๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๗๕
นายศิลา สิงห์โตทอง

๑๔/๑/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๗๖
นายวัฒนา ปานพงษ์

๑๑/๒/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๗๗
นายอานนท์ ไตรวาท

๑๑/๒/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๗๘
นายไพรัตน์ จันทะนานาค

๑๐/๓/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๗๙
นายเอกฉัตร บุญให้ ๕/๕/๒๕๑๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๘๐
นายสมพงษ์ เลิศฤทธิวิริยะกุล

์

๑๙/๕/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๘๑
นายสมยศ ภัทรธีรวุฒิกุล

๑๘/๖/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๘๒
นายบุญหลง โตเจริญ

๒๕/๖/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๘๓
นายวินัย ยิมละมัย

้

๑๓/๗/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๘๔
นายพรไพร ใหญ่ยิง

่

๑๗/๘/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๗ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๑๙๘๕
นายสาธิต กล่อมแก้ว

๑๐/๙/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๘๖
นายณคฤตห์ รังแสง

๒๙/๙/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๘๗
นายบุญเอก ศรีคำ

๓/๑๒/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๘๘
นายชัยวัฒน์ วงษ์ไตรรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๘๙
นายสมคิด วงษ์ฉาย

๑๐/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๙๐
นายสุวิทย์ สุวรรณพิทักษ์

๒๔/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๙๑
นายพิเชษฐ์ สุขสำราญ

๒๔/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๙๒
นายอำนาจ อ่อนดี

๕/๑๑/๒๕๑๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๙๓
นายสุนทร จันทรักษา

๒๐/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๙๔
นายชาญชัย นาสิงห์ขันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๙๕
นายวชิระ วงษ์พระจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๙๖
นายสัญญา รัตนไกร ๖/๑/๒๕๑๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๙๗
นายธานี ผูกศรี ๗/๑/๒๕๑๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๙๘
นายไพรัตน์ น้อยหนู

๒๙/๑/๒๕๑๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๑๙๙๙
นายไกรกร เตชะอำไพ

๒๗/๒/๒๕๑๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๐๐
นายสุพัตรา ไทยสกุลวงศ์ ๙/๔/๒๕๑๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๐๑
นายเด่น พุทหาญ

๒๒/๔/๒๕๑๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๐๒
นายประสงค์ จงกลกลาง ๒/๕/๒๕๑๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๐๓
นายอาจ ทองดี

๑๕/๕/๒๕๑๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๐๔
นายสุทธิพัศ นาคเวก

๑๕/๕/๒๕๑๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๐๕
นายชูพงษ์ ชาวประทุม

๑๐/๗/๒๕๑๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๐๖
นายสมพร เหมาะสมาน

๒๒/๗/๒๕๑๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๐๗
นายธรรมศาสตร์ นำเงิน

๒๗/๗/๒๕๑๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๐๘
นายวันชัย แก้วใส ๒/๙/๒๕๑๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๐๙
นายชัยนาท กงแก้ว

๑๘/๙/๒๕๑๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๑๐
นายสำราญ จำรัสแสง

๑๒/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๑๑
นายเอกพงษ์ โพธิศรี

์

๑๑/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๑๒
นายเชษฐา สร้อยเรืองศรี

๓๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๑๓
นายเอกชัย จันทคาด

๑๘/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๑๔
นายตรีภพ คหบดีกุล

๒๙/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๑๕
นายโกวิท วิทยาคุณ

๒๕/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๑๖
นายปราโมทย์ วงค์ยัง

๑๔/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๑๗
นายสฤษฏ์ พุทธชาติ ๑/๑/๒๕๒๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๑๘
นายสมยศ สุวรรณศร ๓/๑/๒๕๒๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๑๙
นายภัคพล ทิพประมวล

๒๑/๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๘ / ๑๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๐๒๐
นายดำรง ปญญาหาร ๕/๓/๒๕๒๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๒๑
นายกิตติศักดิ

์

บุญช่วย
๑๓/๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๒๒
นายมานัส สุวรรณรัตน์

๑๕/๓/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๒๓
นายเดชนรินทร์ นิลศิริ ๙/๕/๒๕๒๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๒๔
นายพรเทพ บำรุงวงศ์

๑๙/๕/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๒๕
นายเชาวลิต มงคลเคหา ๙/๖/๒๕๒๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๒๖
นายไพฑูล กล้าหาญ

๑๕/๖/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๒๗
นายยุทธศิลป นามลักษณ์ ๓/๗/๒๕๒๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๒๘
นายยงค์ยุทธ์ เจกะโพธิ

์

๑๑/๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๒๙
นายกฤษ เกตุสวัสดิ

์

๒๐/๗/๒๕๒๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๓๐
นายบรรณารักษ์ ธรรมวิหาร

๒๑/๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๓๑
นายมาลัย จันทร์สิทธิ

์

๒๔/๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๓๒
นายสนธยา คำใสย์ ๒๐/๘/๒๕๒๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๓๓
นายอนุวัฒน์ ระยับศรี

๑๔/๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๓๔
นายชีวเดช พรอุดมประภา

๒๐/๑๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๓๕
นายสนัน

่

ตันทร
๓๐/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๓๖
นายพิเชฐ ทับทิมนาค

๖/๑๑/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๓๗
นายเกรียงเดช ภัทรพลชัย

๑๐/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๓๘
นายสหสัณห์ บุญโต

๒๒/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๓๙
นายสถาปฐ มีสรรเสริญ

๗/๑๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๔๐
นายสมภพ หอมสุคนธ์

๒๐/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๔๑
นายอุเทน โตหรัง

่

๒๕/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๔๒
นายวัชชิระเทพ โชติมัน

่

๒๒/๑/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๔๓
นายลำดวน หลอมตัน

๒๓/๑/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๔๔
นายเชาวลิต ช่างสมบุญ

๒๗/๑/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๔๕
นายสุวัชร สุขสำราญ

๓๑/๑/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๔๖
นายประหยัด จรจาก ๗/๒/๒๕๒๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๔๗
นายสันติ หอมไม่หาย

๒๐/๒/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๔๘
นายสมเกียรติ พงษ์พนัส

๑๖/๓/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๔๙
นายพิเชษฐ์ ปนแก้ว

๑๙/๓/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๕๐
นายดำรงค์ ทิพย์ตับหมาก

๒๕/๓/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๕๑
นายอาทิตย์ เกตกึง

่

๙/๔/๒๕๒๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๕๒
นายชัชวาล มันศรี

่

๑๑/๔/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๕๓
นายวิชัย ไกรษร

๑๙/๔/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๕๔
นายบุญเทียง

่

พรหมพันธ์
๒๐/๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๙ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๐๕๕
นายวสันต์ วรรณสมบูรณ์ ๑/๕/๒๕๒๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๕๖
นายนัฐพล เจริญสุข ๘/๕/๒๕๒๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๕๗
นายสังเวียน เกษมสิทธิ

์

๑๙/๕/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๕๘
นายบุญทวี มูลพร้อม

๒๔/๕/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๕๙
นายธนศักดิ

์

จิตหาญ
๒๕/๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๖๐
นายพงษ์ศักดิ

์

แสงภักดี
๒๗/๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๖๑
นายพิเชษฐ์ สำเร็จกิจ ๕/๗/๒๕๒๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๖๒
นายไพโรจน์ สัทยาสัย

๑๔/๘/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๖๓
นายไทรัฐ คณะมิง

่

๑๕/๙/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๖๔
นายพรมจันทร์ มาเสมอ

๑๘/๙/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๖๕
นายจิรณัฐ เพิมการค้า

่

๒๑/๙/๒๕๒๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๖๖
นายจารุกิตต์ อ่วมฉิม

๒๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๖๗
นายสุทัศน์ ประกอบสุข

๒๐/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๖๘
นายวนาสัณฑ์ จรัญลักษณพงศ์ ๖/๑/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๖๙
นายพรสวรรณ์ ศิริบำรุง

๒๗/๑/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๗๐
นายสายัณห์ ฉายกระจ่าง

๒๘/๑/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๗๑
นายณฐกร เนียมคำ

๒๙/๑/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๗๒
นายแสงสุรีย์ สว่างรอบ ๑/๒/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๗๓
นายภาณุวัฒน์ เหงามูล ๔/๒/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๗๔
นายคมเนตร อาวุธนาค

๑๙/๒/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๗๕
นายทวีศักดิ

์

โพธิมล
๑๘/๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๗๖
นายสมหมาย อุ้มญาติ

๒๕/๒/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๗๗
นายเอนก อรรถมาลี

๒๕/๒/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๗๘
นายวัชระ จันทร์งาม ๑/๓/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๗๙
นายวิสุทธิ

์

พัฒบุตร ๓/๓/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๘๐
นายองอาจ สืบท้าว ๓/๓/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๘๑
นายไอศูนย์ สายศิ

๒๖/๓/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๘๒
นายสราวุธ ภูมิคง ๔/๔/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๘๓
นายทศพร บุญโกสุมภ์

๑๔/๔/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๘๔
นายสงกรานต์ จันทวงษ์

๑๖/๔/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๘๕
นายพงษ์ศักดิ

์

แซวจันทึก
๑๗/๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๘๖
นายเอก แก้วทา

๑๗/๔/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๘๗
นายนิรันดร อุดม ๙/๕/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๘๘
นายพิทักษ์ ศรีคำพร

๒๐/๕/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๘๙
นายสุบิน แซ่เอ่ง

๒๕/๕/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๐ / ๑๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๐๙๐
นายณัฐวัฒน์ มิงแก้ว

่

๒๙/๕/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๙๑
นายพิสิฐ วังสิริสุนทร

๓๑/๕/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๙๒
นายกิตติพงษ์ หาญเชียว

่

๙/๖/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๙๓
นายสมเจตน์ ประภาสะสุตร์ ๑/๗/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๙๔
นายกฤษณะ ขัดศิริ ๗/๗/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๙๕
นายวีระยุทธ รอดพ้น

๑๙/๗/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๙๖
นายสราวุฒิ ถมตะขบ

๒๘/๗/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๙๗
นายเอนก ภักดีงาม ๒/๘/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๙๘
นายโชคชัย ภิญโญสิริพันธุ์ ๓/๘/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๐๙๙
นายสมพร บุญส่ง ๔/๘/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๐๐
นายอิลยาส พุ่มพวง

๑๑/๘/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๐๑
นายยุทธนา บุญสัทธา

๑๗/๘/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๐๒
นายธิติ วิสมล ๔/๙/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๐๓
นายอดิเทพ ทองเลือม

่

๖/๙/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๐๔
นายสุวิทย์ พูลจวง ๗/๙/๒๕๒๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๐๕
นายสมศักดิ

์

จันทรา
๑๑/๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๐๖
นายปุญญพัฒน์ วิริยะกิจ

๑๕/๙/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๐๗
นายอภิชาติ เร่งติดต่อ

๒๓/๙/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๐๘
นายสำเริง กลำปาน

๒๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๐๙
นายสันติ สวัสดิล้น

์

๒๗/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๑๐
นายวัชระ ละอออินทร์

๖/๑๑/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๑๑
นายสายทอง วงค์ศรี

๒๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๑๒
นายชาญชัย พรพจน์ธนมาศ

๒๔/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๑๓
นายอนันต์ศักดิ

์

สุขมหา
๘/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๑๔
นายนันทพงศ์ สร้อยพรม

๑๓/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๑๕
นายนงลักษณ์ จันทะคูณ

๑๗/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๑๖
นายสาโรจน์ ประกอบผล ๘/๒/๒๕๒๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๑๗
นายบรรจงรักษ์ ดีลำ ๓/๓/๒๕๒๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๑๘
นายมานนท์ พร้อมเพรียง ๙/๓/๒๕๒๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๑๙
นายวิทิตย์ แก้วรุ่งเรือง

๓๑/๓/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๒๐
นายอดุลย์ แพนลา ๓/๔/๒๕๒๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๒๑
นายทวีศักดิ

์

วิรัติพันธ์ ๙/๔/๒๕๒๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๒๒
นายสายันต์ สุวรรณจิราช

๓๐/๔/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๒๓
นายครรชิต เจือจุน

๑๙/๕/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๒๔
นายสาโรจน์ แซ่ตัน

้

๒๓/๕/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๑ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๑๒๕
นายสุริยา บุญปาน

๒๕/๕/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๒๖
นายสุวรรณ ลำเลิศ ๒/๖/๒๕๒๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๒๗
นายแวน สิทธิศักดิ

์

๓/๖/๒๕๒๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๒๘
นายสิทธิชัย นำจันทร์ ๗/๗/๒๕๒๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๒๙
นายนิรัญ รัตนวิจิตร

๒๐/๗/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๓๐
นายภัคพล หอมทอง

๑๗/๗/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๓๑
นายธวัชชัย ละอองศรี

๒๓/๗/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๓๒
นายพิศิษฐ์ คนลำ

๒๖/๗/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๓๓
นายวิเชียร แสนศรี

๓๐/๗/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๓๔
นายชูเกียรติ หมันดี

่

๒๗/๘/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๓๕
นายสมใจ สุขหนองหว้า ๕/๙/๒๕๒๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๓๖
นายพิเชษฐ์ สินสร้าง

๑๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๓๗
นายเดอวิทย์ แก้วตา

๑๖/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๓๘
นายวัชระ สุขพราว

๒๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๓๙
นายอิทธิพล พนายุทธชัย

๒๖/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๔๐
นายวัลลภ จันทร์เพ็ญ

๘/๑๑/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๔๑
นายชัยชาญ ผ่องฉาย

๑๗/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๔๒
นายศักครินทร์ ศิริวัน

๒๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๔๓
นายอิทธิพล ขันธกร

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๔๔
นายพรชัย กรุณา

๑๙/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๔๕
นายวิโรจน์ จันทร์งาม ๕/๑/๒๕๒๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๔๖
นายสุรัตน์ เนติบัตร ๕/๑/๒๕๒๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๔๗
นายจตุพร บุญเกิด

๑๙/๑/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๔๘
นายกฤษดา วิเชียรแล้ง

๒๓/๑/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๔๙
นายอนุชิต ผาสุข ๓/๒/๒๕๒๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๕๐
นายทรงเกียรติ ผ่องผาด

๒๔/๓/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๕๑
นายชูชาติ รังสาตร์

๒๖/๓/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๕๒
นายบุญส่ง วิบูรณ์

๒๙/๓/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๕๓
นายประชา สุริยา

๒๐/๔/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๕๔
นายชัยรัตน์ บูรพา

๑๒/๕/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๕๕
นายยงยุทธ เรียมทอง

่

๑๒/๕/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๕๖
นายสุรศักดิ

์

มงกุฎสุวรรณ
๑๕/๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๕๗
นายเทวา สืบสนอง

๒๖/๕/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๕๘
นายปญญา ถาวร ๕/๖/๒๕๒๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๕๙
นายจิรศักดิ

์

สมุลไพร
๑๖/๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๒ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๑๖๐
นายจตุพงษ์ ไชยสิทธิ

์

๗/๗/๒๕๒๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๖๑
นายเฉลียว วรรณสีหา

๑๖/๗/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๖๒
นายอรุณ พรมประราบ

๑๒/๗/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๖๓
นายพงษ์ศิริ นิธิวรรธนะ

๒๒/๗/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๖๔
นายศิวะ ศรีประจง

๑๗/๘/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๖๕
นายสาริศ รัตน์สกุลพัฒน์

๑๓/๘/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๖๖
นายอภิรวัฒน์ บุดดี ๑/๙/๒๕๒๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๖๗
นายสราวุธ สุริฉาย

๑๗/๙/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๖๘
นายกิตติธัช หนองแคน

๑๙/๙/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๖๙
นายชัยพฤกษ์ ปะกิระตัง

๙/๑๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๗๐
นายประจักษ์ จันทร์เทียม

๑/๑๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๗๑
นายวิโรจน์ เพิมพูน

่

๔/๑๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๗๒
นายอนุชา ศรีจันทร์ทุม

๔/๑๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๗๓
นายสุริยันต์ บุญพบ

๑/๑๑/๒๕๒๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๗๔
นายประจัน รอดมา

๑๓/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๗๕
นายพรศักดิ

์

ทาพลค้อ

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๗๖
นายพิเชษฐ์ ศรีพุมมา

๒๖/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๗๗
นายวีรวัฒน์ บุญญสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๗๘
นายเอนก แย้มบุปผา ๒/๑/๒๕๒๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๗๙
นายสมพจน์ ขำเลิศ

๑๐/๑/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๘๐
นายวรวิช เทพรังสิทธิ

์

๒/๒/๒๕๒๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๘๑
นายประสิทธิ

์

มิงวิมาน

่

๖/๒/๒๕๒๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๘๒
นายธีรัช บุญรักษ์

๑๑/๒/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๘๓
นายบัญชา มีแสง

๑๕/๒/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๘๔
นายพันท้าย โคศรี

๑๗/๒/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๘๕
นายชาญชัย สมวงษา

๒๐/๒/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๘๖
นายอัศนัย รอดเจริญ ๒/๓/๒๕๒๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๘๗
นายวีระชัย เอียมเมือง

่

๘/๓/๒๕๒๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๘๘
นายอนุรัตน์ กระแส

๑๔/๓/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๘๙
นายกอบชัย กำจร ๑/๔/๒๕๒๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๙๐
นายจักรวาล ธุระพันธ์

๒๐/๔/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๙๑
นายธีรเดช ค้าคล่อง

๒๐/๔/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๙๒
นายกฤษณะ แก้วไทรเลิศ

๒๒/๔/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๙๓
นายสมชาย ศรีเกษม

๒๗/๔/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๙๔
นายสังข์วาลร์ บุญสมทบ

๑๓/๕/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๓ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๑๙๕
นายภิญโญ คุ้มไพฑูรย์

๒๗/๕/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๙๖
นายการุณ กอเซ็ม ๕/๖/๒๕๒๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๙๗
นายพิศณุ พลับสอาด

๑๐/๖/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๙๘
นายศักดา เผือกน้อย

๑๘/๖/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๑๙๙
นายยงยศ เทียงแท้

่

๒๔/๖/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๐๐
นายมาโนช นวลแดง

๓๐/๖/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๐๑
นายมนัสชัย เสียงวิไล

๓๐/๗/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๐๒
นายกุลสมภพ นะหงษา ๖/๘/๒๕๒๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๐๓
นายกมล จำนงค์ผล ๙/๘/๒๕๒๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๐๔
นายนัทธี หุ้นมัชชะ

๒๕/๘/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๐๕
นายองอาจ หาโชค ๘/๙/๒๕๒๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๐๖
นายวิทยา ชอบชน

๑๒/๙/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๐๗
นายศักดิสิทธิ

์ ์

วงค์ละคร
๑๘/๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๐๘
นายธนดล พาวขุนทด

๑/๑๑/๒๕๒๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๐๙
นายสมพร เสคะสูตร

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๑๐
นายพานุ ผายพิมาย

๒๔/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๑๑
นายปราการ เอมแย้ม

๑๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๑๒
นายกฤษณะศักดิ

์

วิลาศ

๒๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๑๓
นายอานนท์ เจริญสุข

๒๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๑๔
นายสวยศ ศรีสุภา ๓/๑/๒๕๒๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๑๕
นายผดุงเจตน์ เกษรสูง ๕/๑/๒๕๒๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๑๖
นายขจรศักดิ

์

สายสูข ๘/๑/๒๕๒๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๑๗
นายนิกร ลิมสุวรรณ

้

๑๓/๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๑๘
นายวิชาญ โพธิเปยม

์

๑๓/๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๑๙
นายสุทัศน์ พรมแสนปง

๒๒/๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๒๐
นายจิระเดช ขอบอรัญ

๒๕/๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๒๑
นายเอกชรัตน์ ศรีใหญ่

๒๘/๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๒๒
นายศราวุธ บุญเรือง

๒๙/๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๒๓
นายวินัย เห็ดตุม

๒๙/๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๒๔
นายคุณกุญช์ สิมมา ๑/๒/๒๕๒๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๒๕
นายสุรศักดิ

์

ขวนขวาย
๑๐/๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๒๖
นายธรรมรัตน์ ประจง

๑๑/๓/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๒๗
นายอนุชิต ชวนจิตต์

๑๓/๒/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๒๘
นายธีรวัฒน์ มนตรีชน

๒๗/๒/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๒๙
นายสิทธิผล ฉายวัฒน

๑๘/๓/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๔ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๒๓๐
นายอรุณ สินทรัพย์ ๑/๔/๒๕๒๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๓๑
นายวิรัช นิตย์ขำ

๑๔/๔/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๓๒
นายนพดล อารยพงศ์พิทักษ์ ๒๗/๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๓๓
นายสมัย สังขชาติ

๓๐/๔/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๓๔
นายวันลภ สุชิน

๑๘/๕/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๓๕
นายธีระวุฒิ ต้นสงบ ๓/๕/๒๕๒๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๓๖
นายกล้าหาญ วงษ์แก้ว ๓/๖/๒๕๒๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๓๗
นายชัยวัฒน์ สิงสาหัส ๕/๖/๒๕๒๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๓๘
นายคนองฤทธิ

์

สมศรี ๖/๖/๒๕๒๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๓๙
นายประสาน เขตสมุทร

๑๔/๖/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๔๐
นายอานนท์ เวชสันเทียะ

๊

๑/๗/๒๕๒๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๔๑
นายพรชัย เมฆหมอก

๑๘/๗/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๔๒
นายวีรพงษ์ บุญมัน

่

๒๗/๗/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๔๓
นายภูษิต พูลผล ๓/๘/๒๕๒๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๔๔
นายนนทชัย สุขัง

๑๕/๘/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๔๕
นายนพดล แก้ววรรณา

๑๖/๘/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๔๖
นายมานพ ถาวรคง

๑๗/๘/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๔๗
นายวิทยา หอยสังข์

๑๙/๘/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๔๘
นายนิวัฒน์ พานบิน

๒๑/๘/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๔๙
นายดลพิทยา ผลพฤกษา

๒๓/๙/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๕๐
นายอิทธิเทพ ประสูติ

๒๕/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๕๑
นายบรรเจิด กลัดสมบัติ

๒๗/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๕๒
นายศรัณย์ เกียรติคุณ

๒๗/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๕๓
นายณรงศักดิ

์

พลแสง
๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๕๔
นายภูวรินทร์ ชมภูรัตน์

๙/๑๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๕๕
นายอนุลักษณ์ ศิริคำ

๙/๑๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๕๖
นายเสรี สุวรรณวัฒน์

๑๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๕๗
นายวันชนะ มุ่งหาเงิน

๒๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๕๘
นายพงษ์ศักดิ

์

สกุลรุ่งเรืองสิริ
๓๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๕๙
นายวิทยา อุดม

๔/๑๒/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๖๐
นายไพโรจน์ บัวพุฒ

๗/๑๒/๒๕๒๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๖๑
นายฉัตรชัย ไชโย

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๖๒
นายสมศักดิ

์

ปรกติ

๑๖/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๖๓
นายสกล รักษา

๒๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๖๔
นายราเมศร์ อินทวงศา

๒๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๕ / ๑๙๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๒๖๕
นายชวน เฟยะ กัมพูชา ๑/๑/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๖๖
นายบรรเจิด เขียวทองย้วย ๒/๑/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๖๗
นายพงษ์พิพัฒน์ แซ่ลิม

้

๕/๑/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๖๘
นายชัชวาลย์ แสงสว่าง

๑๒/๑/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๖๙
นายวิชิต ทองปลิว

๑๕/๑/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๗๐
นายอำพล จำปาโชติ

๒๖/๑/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๗๑
นายอนุ บุญเพ็ง

๓๑/๑/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๗๒
นายอนุสรณ์ น้อยอิมชน

่

๒๑/๒/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๗๓
นายสาธิต โต๊ะศิลา

๑๓/๓/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๗๔
นายธนะรัชน์ ศิริสวัสดิ

์

๑๓/๓/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๗๕
นายคมกริช สร้อยระย้า

๑๗/๓/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๗๖
นายคงทรัพย์ โชติช่วง

๒๖/๓/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๗๗
นายกิตติพงษ์ แสงศรี ๔/๔/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๗๘
นายภรเจตน์ สุดนาลาว ๔/๔/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๗๙
นายฐาปนัย บุญเรือง

๑๑/๔/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๘๐
นายฉัตรชัย อาจคง

๑๓/๔/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๘๑
นายสาธิต สมศักดิ

์

๑๔/๔/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๘๒
นายกิตตินันท์ เกิดคล้าย

๒๐/๔/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๘๓
นายถนอมทรัพย์ เจริญสุข

๒๒/๔/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๘๔
นายภราดร วงษ์ภักดี

๒๘/๔/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๘๕
นายชัยยศ ฉิมพงษ์ ๗/๕/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๘๖
นายวีรพันธ์ บัวกนก ๗/๕/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๘๗
นายพยุงศักดิ

์

สุวรรณอ่อน
๑๗/๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๘๘
นายอนันตชัย คงประเวศ

๒๓/๕/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๘๙
นายวินชัย เนินไสว

๒๙/๕/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๙๐
นายธีรพร เหลืองอร่าม ๖/๖/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๙๑
นายนันทวัฒน์ น้อยปรีชา

๑๙/๖/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๙๒
นายศักดิทวี

์

พนมมรรค
๑๙/๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๙๓
นายวุฒิชัย พัลทา

๒๑/๖/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๙๔
นายเอกลักษณ์ มังมี

่

๕/๗/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๙๕
นายบันลือ สายเพชร ๙/๗/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๙๖
นายวีระพันธ์ แกล้วกล้า

๑๗/๗/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๙๗
นายโทน ฟนล้อม

๒๐/๗/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๙๘
นายวิวัฒน์ ตันประเสริฐ

๓๑/๗/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๒๙๙
นายพรณรงค์ วงษ์เล็ก ๖/๘/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๖ / ๑๙๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๓๐๐
นายเพชร สมบุญ ๖/๘/๒๕๒๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๐๑
นายสานุพงศ์ นาคสกุล

๑๐/๘/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๐๒
นายอภิรวัฒน์ ชืนอารมย์

่

๑๔/๘/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๐๓
นายกิตติโชติ เพียรชอบ

๒๘/๘/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๐๔
นายนนทชัย สนองคุณ

๒๙/๘/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๐๕
นายอภิชาติ พัชรเจริญบุญ

๓๑/๘/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๐๖
นายธนาพล สุขบรม

๒๔/๙/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๐๗
นายสถิตย์ ชูเชิด

๒๔/๙/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๐๘
นายวิทยา จิตบรรจง

๓/๑๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๐๙
นายโอวาท ปรืมสุด

้

๑๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๑๐
นายเอกรินทร์ สุวรรณพุ่ม

๑๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๑๑
นายสุรไกร กุรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๑๒
นายเฉลิมศักดิ

์

จีระสุข
๓๐/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๑๓
นายอนุสรณ์ ใช้ฮวดเจริญ

๒/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๑๔
68อภิรักษ์ เหลียมทับน้อย

่

๘/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๑๕
นายณัฎฐ์ เบญจโรจน์

๒๔/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๑๖
นายธีระพงศ์ กาวิระ ๒/๑/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๑๗
นายสิทธิโชค หมืนสะท้าน

่

๓/๑/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๑๘
นายสุทธิรัตน์ ประพันธ์พัฒน์ ๙/๑/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๑๙
นายศรีธนนท์ พุทธเวช

๑๔/๑/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๒๐
นายอำพล เขียวทองย้อย

๒๗/๑/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๒๑
นายณัฐพงศ์ จีนปรีชา ๘/๒/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๒๒
นายสิทธิพงศ์ บำรุง ๘/๒/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๒๓
นายวีรยุทธ มหานิยม

๑๖/๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๒๔
นายพงษ์ศักดิ

์

ฝอยทอง ๕/๓/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๒๕
นายสังวาล วงพินิจ ๘/๓/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๒๖
นายบรรชา สิงห์ใหญ่ ๘/๓/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๒๗
นายวรเดช อุดมเจริญ ๙/๓/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๒๘
นายโกวิทย์ คงสนอง

๑๐/๓/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๒๙
นายกฤตติเดช จันทศิลป

๑๕/๓/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๓๐
นายปรีดิวัฒน์ กิจจากรวิวัฒน์

๒๐/๓/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๓๑
นายสุริยา เจริญประโยชน์

๒๖/๓/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๓๒
นายเมธา ทองมณี ๕/๔/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๓๓
นายวิศรุต เขียวเขว้า ๕/๔/๒๕๓๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๓๔
นายเอกพล กาแก้ว

๑๗/๔/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๓๓๕
นายพิทยา พรมณี

๑๘/๔/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๓๖
นายนิวัฒน์ หงษ์ษา

๒๓/๔/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๓๗
นายเพชรรัตน์ บุญยังยืน

่

๗/๕/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๓๘
นายวันชัย ทับอินทร

๒๓/๕/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๓๙
นายสุรพล ลิมหนู

้

๒๓/๕/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๔๐
นายสุรชาติ ศรีละออง

๒๕/๕/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๔๑
นายพงษ์ศักดิ

์

ฉิมมา ๑/๖/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๔๒
นายรัชพล อักษรดี

๑๕/๖/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๔๓
นายทวี สนคร้าม

๑๖/๖/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๔๔
นายธเนศ โนรีราษฎร์

๒๕/๖/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๔๕
นายไพศาล แสงศักดิ

์

๑๑/๗/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๔๖
นายวีรยุทธ นพประชา ๑/๘/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๔๗
นายเอกชัย เจริญวงษ์

๑๙/๘/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๔๘
นายอนุศักดิ

์

ทองรอด
๒๑/๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๔๙
นายนัครินทร์ นิลกรรณ์

๑๗/๙/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๕๐
นายสุรัตน์ ทับทิม

๑๐/๙/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๕๑
นายพรชัย เกตุจรูญ

๒๖/๙/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๕๒
นายสันติ สูงกลาง

๔/๑๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๕๓
นายปยวัฒน์ สุดดิษฐ์

๒๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๕๔
นายลือศักดิ

์

ภู่อยู่
๒๔/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๕๕
นายคมกริบ จันทรภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๕๖
นายธงชัย บำรุง

๒๗/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๕๗
นายทศพร ทวีสิตย์

๒/๑๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๕๘
นายมนตรี คำวงษ์

๙/๑๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๕๙
นายสมประสงค์ สุขเฉลิมศรี

๑๙/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๖๐
นายเอนก ลิขิต

๒๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๖๑
นายอรรถ แตเจริญ ๒/๑/๒๕๒๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๖๒
นายดาซอม กัมพูชา ๒/๑/๒๕๒๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๖๓
นายชาญวุฒิ มะลิรักษ์ ๔/๑/๒๕๒๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๖๔
นายอำนาจ ดีบูชา ๗/๑/๒๕๒๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๖๕
นายนิวัตน์ วัฒนวิกรม

๑๘/๑/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๖๖
นายธนาคม ท่าหิน

๑๙/๑/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๖๗
นายธนภัทร บุญพูล

๒๐/๑/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๖๘
นายชาคริต วอนเมือง

๒๐/๑/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๖๙
นายคณิต นงนุช

๓๑/๑/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๘ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๓๗๐
นายสุภสิทธิ

์

สตารัตน์
๑๘/๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๗๑
นายชัยยศ ชูเชิด

๑๒/๓/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๗๒
นายอิศรา เกษมสุข

๑๓/๓/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๗๓
นายจรัญ จันทร์อุดร

๑๒/๔/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๗๔
นายสมพงษ์ เครือคุณ

๑๙/๔/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๗๕
นายมงคล สุขประเสริฐ

๒๖/๔/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๗๖
นายพัฒนะ สูงใต้ ๑/๕/๒๕๒๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๗๗
นายวสันต์ จันทร์สว่าง ๓/๕/๒๕๒๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๗๘
นายอำนวย อำไพ

๒๖/๕/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๗๙
นายธวัชชัย มีเนตรี

๒๘/๕/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๘๐
นายสามารถ จันทร์ดวงเดิม

๓๑/๕/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๘๑
นายทนงศักดิ

์

ศรีสุวรรณ ๖/๖/๒๕๒๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๘๒
นายวิรัตน์ ทองมูล

๒๗/๖/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๘๓
นายอรรถสิทธิ

์

พลอยประเสริฐ ๘/๗/๒๕๒๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๘๔
นายกัณฑ์กฤช อ่อนปานนิล

๒๘/๗/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๘๕
นายจรวย ทองอ่วม

๑๘/๘/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๘๖
นายสมบูรณ์ แพงเจริญ

๒๑/๘/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๘๗
นายสราวุธ ทองบูรพา

๒๐/๙/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๘๘
นายณัฐพงศ์ แซ่แง้

๒๑/๙/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๘๙
นายพิศณุ เคลือบทอง

๒๖/๙/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๙๐
นายชวลิต เจริญสุข

๙/๑๐/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๙๑
นายนคร จันทร์ไสย์

๙/๑๐/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๙๒
นายนภดล ผาคำ

๑๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๙๓
นายสุกิจ เรือนใจดี

๒๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๙๔
นายสราวุฒ ยศสมบัติ

๒๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๙๕
นายวีระชัย มะโนงาม

๒๗/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๙๖
นายชาญชัย นันกาศ

๖/๑๑/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๙๗
นายเชาวลิต สิงห์เขตนอก

๑๕/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๙๘
นายพิษณุวัฒน์ โคกทอง

๒๐/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๓๙๙
นายวิฑูรย์ สังขบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๐๐
นายอรรควุฒิ พฤบัตรพิชัย

๒๕/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๐๑
นายมาโนชย์ ถนอมจิตร์

๒/๑๒/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๐๒
นายสาโรจน์ สมอ่อน

๘/๑๒/๒๕๒๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๐๓
นายสันทัด รัตนรังษี

๒๖/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๐๔
นายวรเมธ รัตนสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๙ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๔๐๕
นายจิรวัฒน์ เสือสิงห์ ๗/๑/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๐๖
นายมนตรี บุตรพรม ๘/๑/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๐๗
นายยงยุทธ เอียมสะอาด

่

๑๐/๑/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๐๘
นายวิทยา แซ่จึง

๒๒/๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๐๙
นายดนัย ดีหมัน

่

๓๑/๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๑๐
นายทศพร วารีรัตน์

๒๘/๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๑๑
นายสามารถ แก้วบุญตรี

๒๕/๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๑๒
นายประจน เมตตา ๘/๓/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๑๓
นายบัญชา สุทินธนาธร ๑๐/๓/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๑๔
นายประจักษ์ แซ่ตัน

๊

๑๕/๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๑๕
นายวีรยุทธ จงหาญ ๒/๔/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๑๖
นายสมเกียรติ เหล็กศิริ ๔/๔/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๑๗
นายนภดล อัครพุทธพงศ์ ๗/๔/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๑๘
นายนพรัตน์ จันทร์คล้าย

๑๒/๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๑๙
นายวัชรพันธ์ แตงรืน

่

๑๕/๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๒๐
นายเดชา ทองชู

๑๙/๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๒๑
นายวุฒิชัย วงศ์แวว ๑/๕/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๒๒
นายศุภชัย เย็นวงศ์ ๑๐/๕/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๒๓
นายนาวิน ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๒๔
นายคมสันต์ อ้นอ่อน

๒๙/๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๒๕
นายสุขสันต์ มังคัง

่ ่

๓๐/๕/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๒๖
นายสมมิตร บุญนาม

๑๓/๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๒๗
นายบี แว่นสว่าง

๑๙/๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๒๘
นายปรัชญา สมานมิตร

๒๕/๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๒๙
นายเฉลิมศักดิ

์

โพธิกลาง

์

๒๐/๖/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๓๐
นายถาวร คำเรือง ๕/๗/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๓๑
นายโยธิน จิตพูลผล

๒๓/๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๓๒
นายธวัชชัย บุญนาค ๓๐/๗/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๓๓
นายวิฑูรย์ ขาวนวล ๒/๘/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๓๔
นายอิทธิกฤต วีรวงศ์

๑๔/๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๓๕
นายทัศนพงษ์ อุบล

๒๙/๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๓๖
นายกมล มุกดาสนิท ๒๐/๙/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๓๗
นายวิชัย สำเนียงหงษ์ ๗/๑๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๓๘
นายสิทธิ ศรีปราณร์

๑๐/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๓๙
นายณรงค์ รัศมีน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๐ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๔๔๐
นายวินิจ เปยบไพบูลย์

๑๘/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๔๑
นายชินบัญชร สระศรี

๓๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๔๒
นายสมเกียรติ สมดวงศรี

๔/๑๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๔๓
นายอนุวัฒน์ แสงเมฆ

๑๖/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๔๔
นายยงขจร อาจจำนงค์

๒๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๔๕
นายอนุชา สุขยา

๒๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๔๖
นายทรงวิทย์ ใจรักษ์ ๕/๑/๒๕๓๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๔๗
นายสุนทร บุญเกิด

๑๐/๑/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๔๘
นายศุภชัย ชวนชม

๑๕/๑/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๔๙
นายกิตติภูมิ โพธิคำ

์

๒๒/๑/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๕๐
นายสุวรรณชัย บุตรทะนา

๒๓/๑/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๕๑
นายภิญโญ กันนา

๒๘/๑/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๕๒
นายเอกภพ ใจซือ

่

๑๒/๒/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๕๓
นายพนัส พรหมวัลย์

๑๓/๒/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๕๔
นายอนุวัฒน์ จันทดูล

๒๗/๒/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๕๕
นายกิตติภูมิ พรมสารี

๒๙/๒/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๕๖
นายภัคพงศ์ ยอดเสาดี

๑๐/๓/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๕๗
นายภาณุพันธ์ ตังคง

้

๑๐/๓/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๕๘
นายสมชาย พุทธวัธจนะ ๒/๔/๒๕๓๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๕๙
นายณัฐพงษ์ คำแหง ๙/๕/๒๕๓๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๖๐
นายเอ้ เกตุแย้ม

๒๗/๕/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๖๑
นายกุลชลิต รักท้วม

๓๐/๕/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๖๒
นายจิรานุวัฒน์ แก้วกองทรัพย์ ๙/๖/๒๕๓๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๖๓
นายชาตรี มีสุข

๑๑/๖/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๖๔
นายสรเชษฐ์ สิทธิผลทวีโชค

๒๓/๖/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๖๕
นายธานารักษ์ แซ่เฮีย ๔/๗/๒๕๓๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๖๖
นายกรวิทย์ สุขเจริญ ๖/๗/๒๕๓๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๖๗
นายปยะพล ประสงค์รู้ ๖/๗/๒๕๓๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๖๘
นายศุภกิจ บุตรเพ็ชรใหม่

๒๒/๗/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๖๙
นายเกรียงไกร สุขเกษม ๘/๘/๒๕๓๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๗๐
นายธนกฤต แซ่เง้ย ๘/๘/๒๕๓๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๗๑
นายณรงค์เดช บุญน่วม

๑๐/๘/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๗๒
นายฐิติพงศ์ เรืองนก

๒๔/๘/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๗๓
นายอนุกูล วิริยะพงษ์

๒๖/๘/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๗๔
นายชัยยศ เยือกเย็น ๒/๙/๒๕๓๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๑ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๔๗๕
นายวิชัย ใบบาง ๖/๙/๒๕๓๑ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๗๖
นายวิชาญ ทองยวง

๑๐/๙/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๗๗
นายณัฐพงศ์ พรมวัน

๑๔/๙/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๗๘
นายธเนศร์ ตันสงวน

๑๔/๙/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๗๙
นายสัมฤทธิ

์

ปลดปลิด
๒๐/๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๘๐
นายชุติมันต์ ตีลลักษณ์

๒๔/๙/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๘๑
นายปราโมทย์ สุขเกิด

๒๘/๙/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๘๒
นายณัฐพล สิงหาเวช

๔/๑๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๘๓
นายวิชัย คำปล

๖/๑๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๘๔
นายอำนาจ เรืองจันทร์

๙/๑๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๘๕
นายนทีทร ฉิมทับทิม

๑๕/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๘๖
นายอนุรักษ์ หิรัญพูล

๑๘/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๘๗
นายสัญชัย ขะสุดใจ

๒๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๘๘
นายนิพัทธ์ ยิงมีทรัพย์

่

๑๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๘๙
นายยุทธศักดิ

์

จงเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๙๐
นายธวัชชัย อินทร์สวน

๒๐/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๙๑
นายนพดล กำซ้อน

๓๐/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๙๒
นายณรงค์ แซ่ม้า ๗/๑/๒๕๓๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๙๓
นายณัฐพล อินการะเกตุ

๑๖/๑/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๙๔
นายจิรายุ งามดี

๑๙/๑/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๙๕
นายกิตติธัช เสาวรส

๒๘/๔/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๙๖
นายชนะพาล ฉัวสวัสดิ

่ ์

๒๔/๕/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๙๗
นายจงรักษ์ บำรุงพงษ์

๒๘/๖/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๙๘
นายจิรายุ ชูแสงศรี ๓/๗/๒๕๓๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๔๙๙
นายดานัย ทับอุไร ๕/๗/๒๕๓๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๐๐
นายคมสันต์ ราชบุญณะ

๒๒/๗/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๐๑
นายณัฐวุฒิ บุญช่วย ๖/๙/๒๕๓๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๐๒
นายณัฐกร บุญฉาย

๒/๑๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๐๓
นายธีระวัฒน์ พานคำ

๖/๑๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๐๔
นายชาตรี รุจิวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๐๕
นายธนเดช ศรีวิจิตร

๑๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๐๖
นายจักพันธ์ เนตรชัง

๒๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๐๗
นายชินวัฒน์ อิมกุศล

่

๒๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๐๘
68ชลธิต วงศาโรจน์

๑๙/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๐๙
นายนราธิป ศักดิพุทธสกุล

์

๑๒/๑/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๒ / ๑๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๕๑๐
นายสิทธิกร ชินรัมย์

๑๓/๑/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๑๑
นายพรพจน์ กระแสสินธุ์

๑๘/๑/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๑๒
นายวรวิทย์ นรดี

๓๐/๑/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๑๓
นายศักดิเฉลิม

์

อินอุเทน ๓/๒/๒๕๓๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๑๔
นายไพรัตน์ บุญเกิด ๔/๒/๒๕๓๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๑๕
66วิรัตน์ สุนทรสวัสดิ

์

๑๒/๒/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๑๖
นายนัฐพล พรมศิริ

๑๘/๒/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๑๗
นายอมรเทพ กองจันทร์ ๓/๓/๒๕๓๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๑๘
นายอนุพงศ์ ศรีขรรพจน์

๑๘/๓/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๑๙
นายวิรุณ กรัดสุวรรณ์

๑๖/๔/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๒๐
นายสุริโย สร้อยระย้า

๒๗/๔/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๒๑
นายปฎิพล โพนงาม

๓๐/๔/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๒๒
นายพงษ์ธันร์ บุญช่วย ๓/๕/๒๕๓๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๒๓
นายบันลือศักดิ

์

ทองพูน
๑๐/๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๒๔
นายไพวัฒน์ ไพพินิจ

๒๓/๖/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๒๕
นายณัฐวุฒิ เปรมเดช ๕/๗/๒๕๓๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๒๖
นายสุรสิงห์ สารีทก

๒๙/๗/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๒๗
นายสภาเพชร ภู่เพียรพูล ๖/๙/๒๕๓๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๒๘
นายวิทยา แสนโคตร ๘/๙/๒๕๓๒ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๒๙
นายวาทิน อินทร์เพชร

๑๔/๙/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๓๐
นายวีระยุทธ คำรังษี

๑๖/๙/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๓๑
นายพงษ์เพชร สมดี

๙/๑๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๓๒
นายสัญชาย วงศ์แวว

๒๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๓๓
นายศุภากร นวลศรี

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๓๔
นายเกรียงไกร คำสอน

๒๐/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๓๕
นายศราวุธ อือนอก

๒๘/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๓๖
นายยุทธพงษ์ แก้วมณี

๑/๑๒/๒๕๓๒
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๓๗
นายอรรถพล พัฒศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๓๘
นายวิทวัส พูลศรี

๒๓/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๓๙
นายอาทิตย์ นาสำแดง

๓๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๔๐
นายบริวัฒน์ คงบัน ๑/๑/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๔๑
นายไพรวัน รูมา ๘/๑/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๔๒
นายทนงศักดิ

์

เหลาเคน
๑๓/๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๔๓
นายวิสูตร แพทย์รักษา

๓๑/๑/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๔๔
นายณรงค์ศักดิ

์

มิงฉาย

่

๑/๒/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๓ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๕๔๕
นายธนเดช วงศ์จันทร์ ๒/๒/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๔๖
นายกฤษณะ พิณเสนาะ ๑/๓/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๔๗
นายสุรัตน์ รุ่งเริก

๑๓/๓/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๔๘
นายนิติพงษ์ จันทร์ยิม

้

๑๖/๓/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๔๙
นายสุรเชษฐ์ อ่อนจิบ

๒๗/๓/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๕๐
นายประทวน ฤทธิประเสริฐ

์

๓๐/๓/๒๕๒๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๕๑
นายนพพร คงสวัสดิ

์

๙/๔/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๕๒
นายสมจิตร ประธาน ๙/๔/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๕๓
นายขวัญ แก้วผ่อง

๑๑/๔/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๕๔
นายฉัตรชัย ศรีเกษม

๑๕/๔/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๕๕
82สาธิน แจ่มศรี

๒๐/๔/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๕๖
นายเดชพนต์ บัวน้อย

๒๒/๕/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๕๗
นายชวลิต พานิช

๒๒/๕/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๕๘
นายเดชา สระบุรี

๒๔/๕/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๕๙
นายบดินทร์ อาจสิงห์ ๒/๖/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๖๐
นายแก้ว แสวงมงคล ๔/๖/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๖๑
นายสุพจน์ เจริญคลัง ๖/๖/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๖๒
นายอนุรุทธ์ ก้องเสนาะ

๑๕/๖/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๖๓
นายวราวุธ จันทสิทธิ

์

๓๐/๖/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๖๔
นายธีรนันท์ บุษบา ๖/๘/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๖๕
นายธนวัฒน์ แซ่หลาย ๘/๘/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๖๖
นายอนุ พงษ์ทอง

๑๕/๘/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๖๗
นายทนงศักดิ

์

ไพรินทร์
๒๔/๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๖๘
นายนันทิช แซ่อึง

้

๑๓/๗/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๖๙
นายณัฐวุฒิ อ้วนอำพล

๑๕/๗/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๗๐
นายศักดิชัย

์

ยวดยิง

่

๒/๙/๒๕๓๓ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๗๑
นายสมพร สวนศรี

๒๐/๙/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๗๒
นายพัลลภ สีสุขสาม

๕/๑๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๗๓
นายทรงพล พานิชย์

๑๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๗๔
นายทศพล ณ น่าน

๑๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๗๕
นายทรงยศ ห่วงทรัพย์

๑๕/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๗๖
นายจตุพล สุขเกษม

๑๕/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๗๗
นายสุรพล เข็มทองคำดี

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๗๘
นายวันชาติ ธรรมนิยม

๒๔/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๗๙
นายสุรชาติ สำราญ

๑/๑๑/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๔ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๕๘๐
นายนุกูล รุ่งสว่าง

๔/๑๑/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๘๑
นายวัฒนา ราวิทย์

๑๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๘๒
นายมฆวัน สวัสดิอักษรชีน

์ ่

๒๓/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๘๓
นายทรงเกียรติ สาดท่าช้าง

๒๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๘๔
นายวิศาล อาศัยราษฎร์

๑/๑๒/๒๕๓๓
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๘๕
นายประหยัด ศักดิมัน

์ ่

๒๐/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๘๖
นายกนกรัชต์ วงศ์อนันต์

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๘๗
นายชัยณรงค์ เมตตา ๗/๑/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๘๘
นายวรวุฒิ กันดาวลอย

่

๗/๑/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๘๙
นายวิชา สุขเย็น ๗/๑/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๙๐
นายวธู ประจง

๑๑/๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๙๑
นายวินัยพงษ์ จันทร์พันธ์

๒๑/๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๙๒
นายสิทธิกร สดใส

๒๖/๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๙๓
นายกมล วงษ์หิรัญ

๒๘/๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๙๔
นายอโณทัย ร่วมรัตน์ ๓/๒/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๙๕
นายนิวิฐ วงศ์ผุดผาด

๑๙/๒/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๙๖
นายวุฒิชัย จันทร์สุวรรณ ๘/๒/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๙๗
นายธีรภัทร์ เหมือนหนู

๒๖/๒/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๙๘
นายดำรงรัฐ ก้านทอง

๒๖/๒/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๕๙๙
นายอานันท์ จันพลอย

่

๒/๓/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๐๐
86อนันต์ แก้วคำ ๗/๓/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๐๑
นายทรงยศ ภูมิประสาท

๑๓/๓/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๐๒
นายพันธวงศ์ ประดับเพ็ชร

๑๘/๓/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๐๓
นายธีรพงษ์ อิมใจ

่

๓๐/๔/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๐๔
นายคงกร เมฆกระจ่าง ๑/๔/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๐๕
นายอดิเทพ สนองธรรม ๔/๔/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๐๖
นายชิดชัย สุวรรณพิทักษ์ ๕/๔/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๐๗
นายสุนทร บุญธรรม

๑๒/๔/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๐๘
นายเกียรติศักดิ

์

แซ่โอ๊ว
๑๕/๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๐๙
นายยศทัศน์ วังมี

๒๒/๔/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๑๐
นายอนุพงศ์ แซ่ลู่ ๗/๕/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๑๑
นายสราวุฒิ พรามกระโทก ๘/๕/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๑๒
นายขวัญชัย บุญรัตน์

๑๐/๕/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๑๓
นายไพศาล นะทะศิริกุล

๑๔/๕/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๑๔
นายพลวัต บุบผาชาติ

๒๒/๕/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๕ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๖๑๕
นายกัมพล พิมมลา

๑๐/๖/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๑๖
นายพัฒน์ภูมิ ขำเจริญ

๑๘/๖/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๑๗
นายทัศนา รัตพันธ์

๑๑/๗/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๑๘
นายมลฑล งาสุวรรณ์

๑๔/๗/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๑๙
นายชวาล มันเลิศ

่

๑๘/๘/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๒๐
นายกิตติศักดิ

์

ไกรสวัสดิ

์

๑๒/๘/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๒๑
นายปติพงศ์ เสน่ห์

๒๑/๘/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๒๒
นายพิเชษฐ์ ศรีเทียง

่

๑/๙/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๒๓
66ภราดร เนตรสุวรรณ์ ๓/๙/๒๕๓๔ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๒๔
นายธนพงศ์ มากศิริ

๑๑/๙/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๒๕
นายธวัชชัย ม่วงแกมไหม

๑๔/๙/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๒๖
นายกันยา จันทร์แจ้ง

๒๖/๙/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๒๗
นายวินิจ สุขธรรมชัย

๑/๑๐/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๒๘
นายนิติพล สุขเกษม

๖/๑๐/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๒๙
นายชัยพร ล้อมประโคน

๗/๑๐/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๓๐
นายวิษณุ ทองใบ

๑๔/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๓๑
นายวิศรุต เกียรติประสริฐ

๑๔/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๓๒
นายธีรวุฒิ แสงหิรัญรัตนา

๒๙/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๓๓
นายดนัย มันใจ

่

๓๐/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๓๔
นายธงชัย โง่นเขาแดง

๓๐/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๓๕
นายณัฐวุฒิ พันธุเมฆ

๑/๑๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๓๖
นายคณิศร ยวดยิง

่

๗/๑๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๓๗
นายสุดแดน ประทุมพิทักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๓๘
นายรุ่งนิรันดร์ บุญลาภ

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๓๙
นายปยะ ตูมเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๔๐
นายธัชนนท์ ถาวรกูล

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๔๑
นายดุลยรัตน์ ไชยพิมพ์

๗/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๔๒
นายมกรา บำรุง ๕/๑/๒๕๓๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๔๓
นายธนัตชัย ชวงโพธิ

์

๙/๒/๒๕๓๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๔๔
นายธงชัย นิวาสกุล

๑๐/๒/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๔๕
นายชัชชัย บุญรักษ์

๑๑/๒/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๔๖
นายสมประสงค์ แก้วกลำ

๑๙/๒/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๔๗
นายจิตติรุจน์ กัลยานุกิจ

๑๗/๓/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๔๘
นายวัลลพ ไวตะโคตร

๒๑/๓/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๔๙
นายอติเทพ ศรีชนะการ

๒๗/๓/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๖ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๖๕๐
นายณัฐวุฒิ กาญจนจันดา

๒๐/๕/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๕๑
นายธีรวัฒน์ ศรีเสริม ๓/๖/๒๕๓๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๕๒
นายปรมินทร์ พันธะลิ ๒/๗/๒๕๓๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๕๓
นายรัตนโชติ คล้ายสุวรรณ ๙/๗/๒๕๓๕ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๕๔
นายบุรินทร์ ช้างสุวรรณ

๑๖/๗/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๕๕
นายปติพงษ์ บุบผาพฤกษ์

๑๑/๘/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๕๖
นายณัฐพล ยองใย

๒๑/๘/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๕๗
นายอนุวัฒน์ แก้วมูล

๒๒/๘/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๕๘
นายกฤษณล กุลรัตน์

๓๑/๘/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๕๙
นายอภิชาติ นามตาแสง

๑๒/๙/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๖๐
นายคัชชา อ้อมแก้ว

๑๓/๙/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๖๑
นายบุรินทร์ เหล็งจุ๊ย

๑๕/๙/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๖๒
นายวิธาน พุทธวารินทร์

๑๘/๙/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๖๓
นายยุทธชัย ราชวัฒน์

๓๐/๙/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๖๔
นายยสินธร เหลืองอร่าม

๓/๑๐/๒๕๓๕
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๖๕
นายณัฐวัฒน์ เอราวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๖๖
นายสาธิต มิงโมลี

่

๒๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๖๗
นายมนัสชัย ฉายารัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๖๘
นายกิตติกวิน ชิญพร

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๖๙
นายสัตยา แต้มขุขันธ์

๒๒/๑/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๗๐
นายคเนศ เสนศรี ๒/๒/๒๕๓๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๗๑
นายศิริพงศ์ สมหมาย ๖/๒/๒๕๓๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๗๒
นายสมคิด เลาหมี

๑๔/๒/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๗๓
นายธิติ ทองเอม

๓๐/๓/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๗๔
นายกิตติพล คุ้มขาว ๓/๔/๒๕๓๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๗๕
นายกรวิชญ์ ขวัญสังข์

๑๙/๔/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๗๖
นายชัชพงษ์ แย้มวารี

๓๐/๔/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๗๗
นายทฤษฎี พูลศิลป ๑/๕/๒๕๓๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๗๘
นายอนนท์ โยธาภักดี ๒/๕/๒๕๓๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๗๙
นายสันติสุข สกุลพงษ์ ๗/๕/๒๕๓๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๘๐
นายเมฆินทร์ พิมศร

๑๓/๕/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๘๑
นายสมศักดิ

์

ไกรสมโภช ๑/๖/๒๕๓๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๘๒
นายกิติพงษ์ อินทร์ตา

๒๕/๖/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๘๓
นายปณชัย ทองเฟอง

๓๐/๖/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๘๔
นายบำรุง ประจง

๒๘/๗/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๗ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๖๘๕
นายกิตติ โกศล ๓/๘/๒๕๓๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๘๖
นายอรรณพ เย็นสบาย

๑๑/๘/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๘๗
นายไพบูลย์ จอมอุยมะดัน ๘/๙/๒๕๓๖ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๘๘
นายชนะชัย ศรีหนา

๒๒/๙/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๘๙
นายณัฐภัทร แสวงหาทรัพย์

๔/๑๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๙๐
นายวรพจน์ วงค์อยู่

๑๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๙๑
นายคีรี ยมพงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๙๒
นายสนธยา สงวนนาม

๓/๑๒/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๙๓
นายวันเฉลิม ศักดิเจริญ

์

๕/๑๒/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๙๔
นายวรา สุดนาลาว

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๙๕
นายกิตติศักดิ

์

น้อยญาโน

๒๔/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๙๖
นายมนัสสวีย์ พุทธศรี

๒๙/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๙๗
นายเอกวัฒน์ วงศ์อนุ ๑/๑/๒๕๓๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๙๘
นายพงษ์ศักดิ

์

ศรีวิราช ๕/๑/๒๕๓๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๖๙๙
นายฤทธิรงค์ สุขวารินทร์ ๕/๑/๒๕๓๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๐๐
นายดลสันต์ จันทร์ขำ

๑๘/๑/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๐๑
นายศราวุธ จันทะมะโน

๑๙/๑/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๐๒
นายอรรถชัย จุลนันท์

๒๙/๑/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๐๓
นายภาณุวัฒน์ ปญญาดี ๓/๒/๒๕๓๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๐๔
นายอุกฤษฎ์ ปานเจริญ

๒๑/๓/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๐๕
นายจักรพงษ์ เกิดอิม

่

๑๔/๔/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๐๖
นายเกรียงไกร ศรีพันธ์

๒๗/๔/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๐๗
นายธนา กุมภาพันธ์

๒๒/๕/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๐๘
นายก้องกฤษฎา

เฉลิมพลสายพันธ์ ๑๑/๗/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๐๙
นายถิรเจตน์ แก้วเขียว

๑๒/๗/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๑๐
นายอานนท์ เผ่าพันธ์ ๘/๘/๒๕๓๗ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๑๑
นายณัฐพงษ์ ใจกว้าง

๑๖/๘/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๑๒
นายอมร เชือหงษ์

้

๒๘/๙/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๑๓
นายอัครพล ผายพิมาย

๘/๑๐/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๑๔
นายสุทัด บุญประเสริฐ

๑๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๑๕
นายพุทธชาติ อินศรี

๒๖/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๑๖
นายธีระยุทธ นาคประสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๑๗
นายเทพนิมิต คามพินิจ

๒/๑๑/๒๕๓๗
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๑๘
นายณัฐพงษ์ วายุรกูล

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๑๙
นายสการนนท์ ทับทิมสุข

๒๗/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๘ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๗๒๐
นายวิศิษฎ์ บุญเพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๒๑
นายรัฐพงศ์ ปนเทียม

๓๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๒๒
นายศิริชัย คำภีร์

๑๖/๑/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๒๓
นายศรันย์รัชต์ สาตรี

๒๑/๑/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๒๔
นายอภิรักษ์ ด่านแพ

๑๐/๒/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๒๕
นายศิริชัย ซัวเกษม

๒๒/๒/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๒๖
นายอดิศร มหาเขตร์

๒๓/๒/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๒๗
นายพีรพล บำรุง

๒๐/๓/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๒๘
นายจรัญ ย่องเส็ง

๒๕/๔/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๒๙
นายบรรพต โพธิศรี

์

๒๔/๔/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๓๐
นายกฤษณะ เพ็งสมยา ๕/๕/๒๕๓๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๓๑
นายดนุสรณ์ จันทร์เพ็ญ ๙/๕/๒๕๓๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๓๒
นายณัฐพล โลหะเวช

๑๖/๕/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๓๓
นายผดุงศักดิ

์

วันทยะกุล
๑๙/๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๓๔
นายณัฐนันท์ จันทร์ลา

๓๑/๕/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๓๕
นายอาทิต ผลศิริ

๑๑/๖/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๓๖
นายอานนท์ คำเสนาะ

๑๗/๖/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๓๗
นายเมธี จูมาศ

๒๖/๖/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๓๘
นายสุริยา ช้างสี

๓๐/๖/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๓๙
นายเมธาวี พึงอ่อน

่

๖/๗/๒๕๓๘ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๔๐
นายรัตนชัย มิวันดี

๒๗/๘/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๔๑
นายธเนศพล ทองทา

๒๓/๙/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๔๒
นายสุธีร์ ขุนสิงห์

๒๔/๙/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๔๓
นายธนาเดช ภูมิศรีจันทร์

๓๐/๙/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๔๔
นายมณเทียน จีนแผ้ว

๑๔/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๔๕
นายศุภวิชญ์ แจ้งจิตร

๑๖/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๔๖
นายจีรวัฒน์ หมืนภักดี

่

๑๘/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๔๗
นายศราวุฒิ จันทร์ธรรม

๔/๑๑/๒๕๓๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๔๘
นายผดุงเกียรติ

์

มังคัง

่ ่

๒๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๔๙
นายธันยา ศรสำเร็จ

๓๐/๔/๒๕๓๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๕๐
นายอาทิตย์ ลามพัด

๑๑/๕/๒๕๓๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๕๑
นายนฤเบศร์ นิมชัยสกุล

่

๑๗/๕/๒๕๓๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๕๒
นายไกรวิทย์ ผ่องวรรณ

๒๔/๖/๒๕๓๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๕๓
นายภานุวัฒน์ นัทที ๔/๗/๒๕๓๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๕๔
นายสมรักษ์ พุกศรีสุข

๑๖/๘/๒๕๓๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๗๕๕
นายสมรักษ์ ลาโพธิ

์

๒๐/๘/๒๕๓๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๕๖
นายมังกร เปยมคุณทรัพย์ ๗/๙/๒๕๓๙ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๕๗
นายทศพร เขียวแก้ว

๗/๑๐/๒๕๓๙
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๕๘
นายนำโชค ไชยทะ

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๕๙
76ณัฐพงษ์ วงศ์มณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๖๐
นายณัฐวุฒิ เต็มพร้อม

๒๒/๕/๒๕๔๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๖๑
นายทิวากรณ์ สายบัว

๒๙/๓/๒๕๔๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๖๒
นายรพีพงศ์ อินทร์พิทักษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๖๓
นายสมรักษ์ พุทธะครู ๑๐/๘/๒๕๔๐ เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๖๔
นายสามารถ เกิดแสง

๒๒/๑/๒๕๔๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๖๕
นางเสย พันธุ์นาค

๐๑/๐๑/๒๔๙๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๖๖
นางธนาพร ซือพรม

่

๑๘/๐๑/๒๕๐๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๖๗
นางปยะดา สุวรรณวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๖๘
นางสาวมาลี เพิมรัตน์

่

๐๑/๐๑/๒๕๐๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๖๙
นางสาวสุจิตรา ประภาโส

๐๘/๐๔/๒๕๐๖
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๗๐
นางสาวนิภา ศิริจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๐๘
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๗๑
นางสาวพรธิตา พ้นภัย

๑๑/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๗๒
นางสาวกำไร มหาวิโรจน์สกุล

๒๐/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๗๓
นางสาวชุติญา ธนังหิรัญ

๒๙/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๗๔
นางสาวกนกพร พรหมศรี

๑๓/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๗๕
นางสาวจันทรรัตน์ บำรุง

๐๕/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๗๖
นางสาวปยฉัตร ง่วนบรรจง

๐๒/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๗๗
นางสาวปยวัลย์ ผสมทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๗๘
นางสาวสุกัญญา ฟูสกุล

๐๒/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๗๙
นางสาวอิสรีย์ ดีเมฆ

๒๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๘๐
นางสาวอิงอร อินตวิลา

๑๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๘๑
นางสาวประวีณา แสนเสร็จ

๒๕/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๘๒
นางสาวรัตนาภรณ์ ถึกสถิตย์

๒๐/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๘๓
นางสาวบงกชรัตน์ ไชยสุริยะ

๒๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๘๔
นางสาวเยาวภา หมันดี

่

๒๗/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๘๕
นางสาวเสมอ ดาสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๘๖
นางสาวชยาภัสร์ ชยพัทธ์นราธร

๑๕/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๘๗
นางสาววาสนา ภู่สอน

๑๖/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๘๘
นางสาวสุภาพร ลีทา

๐๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๘๙
นางสาวธนาวัลย์ แจ้งต่าย

๑๗/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๐ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๗๙๐
นางสาววนิดา อินทร์ทอง

๑๗/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๙๑
นางสาวเพ็ญประภา บริบูรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๙๒
นางสาวนิธิมา นิมชัยสกุล

่

๐๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๙๓
นางสาวสาวิตรี ปนทองพันธุ์

๑๐/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๙๔
นางสาวนำเพชร ท้าววงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๙๕
นางสาวพรพิมล ทวีเขตกิจ

๐๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๙๖
นางสาวจารุวรรณ ขำคม

๑๖/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๙๗
นางสาวสาวิตรี หอมทรงกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๙๘
นางสาววรรณภรณ์ กุหลาบ

๒๖/๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๗๙๙
นางสาวพัชรินทร์ สงเย็น

๒๗/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๐๐
นางสาวปวีณา กุมภศุก

๑๙/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๐๑
นางสาวจารุวรรณ กุมภสุก

๒๙/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๐๒
นางสาววัลลี เพชรบูรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๐๓
นางสาวธิดา ตังกลกาญ

้

๑๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๐๔
นางสาววราภรณ์ มงคลเจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๐๕
นางสาวพัชรี ศรีเงิน

๒๘/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๐๖
นางสาวดวงใจ เดชอุทัย

๒๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๐๗
นางสาวทิพวรรณ จันทร์พิทักษ์

๑๕/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๐๘
นางสาวสุชาดา จันทร์สีทอง

๒๖/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๐๙
นางสาวสุภาวดี วันเส้ง

่

๐๒/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๑๐
นางสาวภัทส์ณรินทร์ ลีสุธรรมกุล

๐๖/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๑๑
นางสาววลัยพรรณ อ่อนโพธ์แก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๑๒
นางสาวนิตยาพร เพียวสูงเนิน

๐๗/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๑๓
นางสาวกฐิน ทำลา

๑๒/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๑๔
นางสาวสุภิรญาณ์ เนินอรัญ

๓๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๑๕
นางสาวโสภา ศรีทะสังข์

๓๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๑๖
นางสาวจุฑามาศ ศรีสมบูรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๑๗
นางสาวศศิประภา โปแช

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๑๘
นางสาวกัลยา อัมพวา

๒๖/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๑๙
นางสาวพรวี ผ่องภิญโญ

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๒๐
นางสาวสุชาดา ม่วงเผือก

๑๕/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๒๑
นางสาวปรมาพร ตรีอัครเบญจกุล

๒๐/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๒๒
นางสาวภัทราวดี เทียงขุน

่

๒๔/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๒๓
นางสาวสุธีรา นิตยพล

๑๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๒๔
นางสาวสมหญิง ลอยครบุรี

๑๑/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๑ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๘๒๕
นางสาวจิรนันท์ ทิมเทียง

่ ่

๒๖/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๒๖
นางสาวยุวดี เกาะลอย

๐๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๒๗
นางสาวสุพรรษา เลือมใส

่

๐๔/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๒๘
นางสาวพัชรา ชูช่วย

๐๓/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๒๙
นางสาวสุภาพร ก้านอินทร์

๒๓/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๓๐
นางสาวนิสารัตน์ เพ็งจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๓๑
นางสาวอัจฉรา ชมรัตน์

๒๑/๘/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๓๒
นางสาวอทิตยา เต็งมณี

๐๘/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๓๓
นางสาวอโนชา อุดมแสวงทรัพย์

๐๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๓๔
นางสาวขนิษฐา อ่างศิลา

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๓๕
นางสาวศิริรัตน์ อาจสารี

๒๒/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๓๖
นางสาวจุฑามาศ กิจเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๓๗
นางสาวอัญชลี วิเสโส

๓๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๓๘
นางสาวขนิษฐา วงษ์ษา

๓๐/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๓๙
นางสาวอัญชลี แสงอรุณ

๓๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๔๐
นางสาวกานดา งามญาติ

๑๓/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๔๑
นางสาววรรณศิริ ทองอ่วม

๒๐/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๔๒
นางสาวอัญชลี ตุลีกร

๐๖/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๔๓
นางสาววชิรญา คงม่วง

๐๖/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๔๔
นางสาวสุดาพร จันทะบาล

๓๐/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๔๕
นางสาวจิราภา รัตนกสิกร

๒๐/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๔๖
นางสาวศิรินยา สิมมะลี

๑๖/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๔๗
นางสาวสมฤทัย อุ่นวรรณา

๐๒/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๔๘
นางสาวปภาวดี แซ่อวน

๒๘/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๔๙
นางสาวขนิฐา มุกดาสนิท

๑๔/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๕๙/๒๘๕๐
นายพรชัย ปนสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๕๑
นายนรา รักษาพล ๗/๔/๒๕๑๗ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๕๒
นายมงคล แก่กล้า

๒๑/๗/๒๕๒๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๕๓
นางสาวจรรยา ประสิทธิแพทย์

์

๒๖/๗/๒๕๑๗
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๕๔
นางสลักจิตร สีขาว

๒๖/๑๒/๒๕๒๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๕๕
นางสาวอรนิดา คล้ายยวงทอง

๒๓/๑๒/๒๕๒๗

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๕๖
นายอนุชา สุขีเจริญ ๕/๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๕๗
นายชยากร เรืองเอียม

่

๕/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๕๘
นางสาวกฤติมา ศรีวิเชียร

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๕๙
นางสาวณัฐนันท์ จันทร์แจ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๒ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๘๖๐
นางสาวชลธิชา สีอิน ๒/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๖๑
นายธราดล พันไธสง

๒๐/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๖๒
นายธวัชชัย ชืนศิริ

่

๒๙/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๖๓
นางสาวปวีณา สุมสินนา ๓/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๖๔
นางสาวเบญจมาศ บัวจีบ ๓/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๖๕
นางสาวไพรินทร์ โดดสู้

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๖๖
นางสาวณัฐชากร บำรุงจีน ๘/๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๖๗
นางสาวนภัสสร อู่นอก

๑๑/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๖๘
นางสาวอาทิตยา บุตรศรีน้อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๖๙
นางสาวดารินทร์ สุวรรณเวียง

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๗๐
นางสาวนฤมล ทองห่อ

๒๘/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๗๑
นางสาวธนาวัล ธรรมเจริญโชค ๓/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๗๒
นางสาวนภัสวรรณ จันทร์แก้ว

๑๙/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๗๓
นายคชรัตน์ เกษร ๗/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๗๔
นางสาวสิรามล บุญศรี

๔/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๗๕
นางสาวอรอนงค์ ขันแข็ง

๒๐/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๗๖
นางสาวปาริฉัตร อรรถบัญชา

๑๕/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๗๗
นางสาวกุลณัฐ รัตนทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๗๘
นางสาวอินทิรา ไชยายงค์

๒/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๗๙
นางสาวระพีพัฒน์ บรรเทิงสุข

๓/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๘๐
นางสาวสุพัตรา เนาวรัตน์

๖/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๘๑
นายศรายุทธ์ ศิลประกอบ ๑/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๘๒
นายวันชนะ วิมล ๖/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๘๓
นายวิวัฒน์ ภูมิรินทร์

๕/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๘๔
นายสิทธินะนท์ ณะชาตรี

๑/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๘๕
นายสัญญา ศรีสมบูรณ์

๗/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๘๖
นายศุภกร ฉิมคีรี

๙/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๘๗
นายอิทธิพงษ์ แก้วรุ่งเรือง

๒๓/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๘๘
นายอภิลักษณ์ ทองคำ

๒๐/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๘๙
นายภราดร โสดสงค์

๑๓/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๙๐
นายวีรพล บุญครวญ

๒๑/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๙๑
นายธนดล จิตติกุล ๒/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๙๒
นายณัฐพล วงค์สุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๙๓
นายธนกร คงฟก

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๙๔
นายคมชาญ มังกรแก้ว

๑๙/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๘๙๕
นายชัยพฤกษ์ แพ่งพนม

๑๓/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๙๖
นายชูศักดิ

์

กงสำโรง
๑๐/๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๙๗
นางสาวสุภัทราภรณ์ บุญยอม

๑๗/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๙๘
นางสาวณัฐวรา วสันติวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๘๙๙
นายพัฒนายุ ทัศน์ไทย

๑๗/๓/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๐๐
นายพนา กองแก้ว

๒๘/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๐๑
นายธันวา คำคล้อย

๙/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๐๒
นายวีรวงศ์ ใจตาบ

๑๗/๙/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๐๓
นายสุรพล ทองระยา ๓/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๐๔
นายคมกฤษ ฮุงหวล

๑๕/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๐๕
นายสราวุฒิ อินทนพ

๒๕/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๐๖
นายวิภาส บุญเกิด

๑๔/๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๐๗
นางสาวอาภัสรา วิเศษ ๓/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๐๘
นางสาวอิสราภรณ์ โพธิกาศ

์

๘/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๐๙
นางสาวศรวณีย์ หมายมัน

่

๑๐/๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๑๐
นายธานะ สิมัยนาม

๒๒/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๑๑
นายพุทธรักษ์ กิตติคุณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๑๒
นายวีรศักดิ

์

ภูยาทิพย์
๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๑๓
นายณัฐพล จันสมุด

๒๓/๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๑๔
นายเกรียงไกร เส็งลา

๒๑/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๑๕
นายณัฐพงศ์ คงรักษ์

๔/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๑๖
นางสาวกิงแก้ว

่

จันทร์งามดี
๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๑๗
นายนิรุทธ์ รูปเลขา ๔/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๑๘
นายเริงฤทธิ

์

ศรีพรหม ๙/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๑๙
นายเจษฎากร เภาเสน

๒๘/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๒๐
นายนันทวัฒน์ วิญญรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๒๑
นายกานต์ โยติกา

๑๓/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๒๒
นายกฤษฎา อุทัย

๒๓/๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๒๓
นายพงษ์นิรัตน์ ภูครองนาค

๑๗/๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๒๔
นายธนาวุฒิ มีสุขสวัสดิ

์

๒๗/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๒๕
นายประทีป อ่อนน้อม

๑๒/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๒๖
นายพลวัต หลอมพลทัน

๑๗/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๒๗
นางสาวปยธิดา เกษนอก

๓๐/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๒๘
นางสาวโสรส เปล่งปลัง

่

๔/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๒๙
นางสาวแพรว พุดขวา

๑๐/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๙๓๐
นางสาวพิยดา พาใส

๓๐/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๓๑
นางสาวพรพิมล โนนแก้ว

๑๔/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๓๒
นางสาวอาภาภรณ์ สุนทรประสิทธิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๓๓
นางสาวพรรษชล เพ็ญโคกสูง

๕/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๓๔
นางสาวปยธิดา คล้ายสุวรรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๓๕
นางสาวภูวนิดา อุตะมะ

๔/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๓๖
นางสาวพรชิตา ทรัพย์พูน

๒๗/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๓๗
นางสาวรวงข้าว ศรีแก้ว ๙/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๓๘
นายศรายุทธ คูณสิงห์

๑๙/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๓๙
นายอดิศักดิ

์

ลายประดิษฐ์
๑๑/๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๔๐
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สวัสดิเอือ

์ ้

๕/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๔๑
นางสาวสุนิศา ผิวผัน

๑๔/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๔๒
นางสาวพันธิตรา ภู่ชัย

๒๒/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๔๓
นางสาววรัญญา ศรีบัวบาล

๒๒/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๔๔
นางสาวหฤทัย ศรีเพียงจันทร์ ๕/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๔๕
นางสาวปรัชญา แดงชาวนา

๑๖/๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๔๖
นางสาววรรณภา ประดิษฐ์

๗/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๔๗
นางสาวนิศารัตน์ พันธานี

๒/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๔๘
นางสาวไอยะดา นัยพรม

๑๑/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๔๙
นายไพฑูรย์ ทองผุย

๑๑/๕/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๕๐
นางสาวเจนจิราพร บึงไสย์

๓๑/๕/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๕๑
นางสาวกมลรัตน์ โนนกลาง

๑๔/๖/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๕๒
นางสาวชนิกานต์ ศิลาธุลี

๑๘/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๕๓
นางสาวจิราภา อินทโคตร

๒๘/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๕๔
นางสาวพิมพ์พร เสาตรง

๑๕/๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๕๕
นางสาวพัชรมัย อำภิบาล

๑๘/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๕๖
นางสาวพีรพัฒน์ พิลาโท ๙/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๕๗
นางสาวพรพรรณ วงค์สุวรรณ์

๑๒/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๕๘
นางสาวพรชนก ปณกา

๒๘/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๕๙
นางสาวภัคจิรา คำสม ๓/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๖๐
นางสาวภัทราพร เผือแผ่

่

๓/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๖๑
นางสาวสุวิษา แสนวงษ์

๒๘/๗/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๖๒
นางสาวอริสรา สุขเกษม

๒๘/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๖๓
นางสาวอริยา บุญพิลา

๑๑/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๖๔
นางสาวสุธิตา วิเชียรเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๕ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๒๙๖๕
นางสาวสุนทรา เด็ดพุดซา

๒๗/๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๖๖
นางสาวอรพินท์ โตไทยสงฆ์ ๔/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๖๗
นางสาวสุดารัตน์ บุญขุนยัง

๒๐/๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๖๘
นายพิเชษฐ เพชรล้อม ๔/๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๖๙
นายมังกร เศษไธสง

๒๙/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๕๙/๒๙๗๐
นางสาวกชกร บุญจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๗๑
นางสาวกชพร วงษ์บำรุงจิตร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๗๒
นางสาวกนกพร มีลาภ

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๗๓
เด็กหญิงกนกพรรณ ศรีรักษา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๗๔
นางสาวกนกวรรณ ฆ้องวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๗๕
นางสาวกนกวรรณ เกิดศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๗๖
นางสาวกมลวรรณ ศรีวะรมย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๗๗
นางสาวกมลากร กล้าหาญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๗๘
นางสาวกรรณิการ์ เกณฑ์พล

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๗๙
นายกรวีร์ กล้าหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๘๐
นางสาวกฤตพร ใจห้าว

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๘๑
นางสาวกวิสรา บุญมา

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๘๒
นางสาวกัญญาภัค แสงมณี

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์ตรุษ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๘๔
เด็กหญิงกัญญ์ญาณัฐ พรศิริเจริญลาภ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๘๕
นางสาวกัลยรัตน์ เกลือนรัตน์

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๘๖
นางสาวกาญจนศิริ สนิทเหลือ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๘๗
เด็กหญิงกานติมา ทรัพย์ประเสริฐ

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๘๘
นางสาวกานต์ธิดา ทองมี

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๘๙
เด็กชายกิตติธัช ใจเย็น

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๙๐
นายกิตติพศ เจริญขวัญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๙๑
เด็กหญิงกิตติยา แม่นหมาย

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๙๒
นายกิตติศักดิ

์

ศิริธรรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๙๓
นายกิติคุณ ศรีมุงคุณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๙๔
นางสาวขนกวรรณ เนตรน้อย

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๙๕
นายขวัญชัย ถวิล

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๙๖
นางสาวขวัญฤทัย กฤษณสุวรรณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๙๗
นายคุณากร อยู่คง

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๙๘
นางสาวจอมขวัญ ระวัง

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๒๙๙๙
นายจักรกฤษ อามาตย์มนตรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๐๐๐
นายจักริน คุ้มหอม

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๐๑
นางสาวจันจิรา ปลืมเกษร

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๐๒
นางสาวจันทร์พิมพ์ เบญจศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๐๓
นางสาวจารุวรรณ แสนสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๐๔
นางสาวจิดาภา กองสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๐๕
นางสาวจิดาภา ทองหล่อ

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๐๖
นางสาวจิตติมา คำจุน

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๐๗
นางสาวจิตรา บุญชู

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๐๘
นางสาวจิตราภา ชาเหลา

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๐๙
นางสาวจินดา หวานเสนาะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๑๐
นายจิรกิตติ

์

ตรึกหากิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๑๑
นางสาวจิรัชญา ศรีชะเอม

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายจิรัฏฐ์ สุวรรณโชติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๑๓
นางสาวจิราพร พุกศร

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๑๔
นางสาวจิราพร ภักดีงาม

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๑๕
นายจิรายุส บุญแฟง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๑๖
นางสาวจีรพร ภิญโญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๑๗
นายฉัตรมงคล ศรีแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายชนกันต์ วงศ์ผุดผาด

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๑๙
นางสาวชนภัคสรณ์ อินทร์สุดชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๒๐
นางสาวชนาภา สนเอียม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๒๑
นางสาวชมพูนุท ประเสริฐพรหม

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๒๒
นางสาวชลลดา แสนสุธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๒๓
นางสาวชลิตา รืนรมย์

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๒๔
นางสาวชัญญานุช นามสนิท

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กชายชาญชัย ฟสเชอร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายชานนท์ ใจดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๒๗
นายชินวัตร วิริยะกิจ

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๒๘
นางสาวญาณัจฉรา สมุทรคีรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๒๙
นางสาวญานิกา ลาภผล

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๓๐
นางสาวฐานิยา แซ่อุ่ย

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๓๑
นางสาวฐิตาพร รัตนวิจิตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงฐิตาภา ดวงดาว

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๓๓
นายฐิติกรณ์ ประไพสนธิพงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๓๔
นางสาวฐิติรัตน์ ศิริเลิศ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ หิตะรัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๓๖
นางสาวฐิติวรรณ รัตนพงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงณฐิณี สีขาว

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๓๘
นายณรงศักดิ

์

แนมนิล
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๓๙
นายณัชพล แก้วพริงเพริด

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๔๐
นางสาวณัฎฐณิชา พุทธิมนตรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๔๑
นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์อำรุง

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๔๒
นายณัฏฐดล แสนสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองก้อน

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๔๔
นายณัฐกฤต อยู่สุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงณัฐกุล มณีฉาย

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๔๖
นายณัฐกุล สุพรรณวงศ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายณัฐชนน ชนะพงศ์สุนทร

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๔๘
นายณัฐชนน สมยศ

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ตุนแสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๕๐
นายณัฐนนท์ ศรนารายณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงณัฐนรี วชิระเกียรติคุณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๕๒
นางสาวณัฐพร สุชัยทัศน์ศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๕๓
นายณัฐพล คงประเสริฐ

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายณัฐภัทร รัศพรมาลาหาญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๕๕
นางสาวณัฐมน ปรากฏ

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงณัฐรดี แจ้งจำรัส

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงณัฐวดี คีรีเขตต์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๕๘
นางสาวณัฐวดี เจียมอนุกูลกิจ

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๕๙
นายณัฐวัฒน์ คนงาม

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๖๐
นางสาวณิชกานต์ ทรงวศิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๖๑
นางสาวณิชกานต์ แก้วอ่อง

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กหญิงณิชาภา ศักดาเพชรศิริ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๖๓
นางสาวณิชารีย์ ตังใจดี

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงดุษฎี วิทยศักดิพันธุ์

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๖๕
นายต่อวงศ์ ตุ้ยวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๖๖
นายทักษิณ ลีไพโรจน์กุล

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๖๗
นางสาวทัศนีย์ เติมต่อ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๖๘
นางสาวทิตาวีร์ กอบสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๖๙
นางสาวทิพย์ธัญญา พึงวงค์

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๐๗๐
นางสาวทิพวรรณ คงมนต์

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายธนกฤต สราญลักษณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กชายธนณัฏฐ์ อำนวยบุษย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๗๓
นายธนธรณ์ สตภูมินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๗๔
นางสาวธนธรณ์ ใจมัน

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๗๕
นายธนพงษ์ เกษรเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๗๖
นางสาวธนพรรษ วงศ์จันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๗๗
นางสาวธนภรณ์ คนฑา

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๗๘
นายธนภัทร แถลงสัตย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๗๙
นายธนวัฒน์ แซ่ฉัว

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๘๐
นายธนากร ถาวรศิริ

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๘๑
นายธนายุ วงศ์เกีย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๘๒
นางสาวธนิตา ช่างตกแต่ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายธนโรจน์ ขาวแพร

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงธมลวรรณ กองทรัพย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๘๕
นายธรรมรัตน์ วรรณบุตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๘๖
นายธัชพล วงศ์สุบิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กชายธัชพล สุขเจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๘๘
นางสาวธัญชนก มีผล

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงธัญชนก อยู่สุข

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๙๐
นางสาวธัญญารัตน์ อวยชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงธัญยธรณ์ พุ่มพวง

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๙๒
นางสาวธัญสิริ สุทธิสถิตย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงธัญสุดา

เจริญอินทร์พรหม ๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๙๔
นางสาวธัณยมัย มุกดาสนิท

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงธันยพร สร้อยทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๙๖
นางสาวธันว์ชนก โพธิทอง

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กชายธานัท กิตติบุณยเดช

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๙๘
นางสาวธารารัตน์ นิสัยมัน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๐๙๙
นายธีรพัฒน์ แสวงผล

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๐๐
นายธเนศพล เชือวงศ์

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กชายนนทกร ถมปตย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายนพรัตน์ บุญยิงเหลือ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๐๓
นายนพรัตน์ ภู่ระหง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๐๔
นางสาวนภัสสร สมอโพรง

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๑๐๕
นางสาวนราวรรณ ดวงฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๐๖
นางสาวนรินรัตน์ มากเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๐๗
นางสาวนริศรา ภูผ่าน

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงนฤมล นารถมณี

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๐๙
นางสาวนลินธร สุขจิตร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงณิชาภัทร รุจิวงค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๑๑
นางสาวนัยน์ปพร บุตรดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๑๒
นางสาวนิตศรา ชาญด้วยกิจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๑๓
นายนิรชน วิริยะนาวิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๑๔
นางสาวบัณฑิตา จำลอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๑๕
เด็กหญิงบุญวลีย์ คุดฉา

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๑๖
นายปณวัตร ศรีสง่า

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๑๗
นางสาวปณิชสรา อรัญวงศ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๑๘
นายปณิธาน วรัญชิต

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๑๙
นางสาวปภัทรศรา อรัญวงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๒๐
นางสาวประกายฟา บุญหลาย

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๒๑
นางสาวประภัสสร สงวนพิมพ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๒๒
นายปรัชญ์ เจียรักสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๒๓
นางสาวปรารถนา วานิชรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๒๔
นายปรีชา เอียมทิม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๒๕
เด็กชายปองภพ วงศ์คงดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๒๖
นางสาวปญจมะ ญาโนภาส

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๒๗
นางสาวปณฑารีย์ มีลาภ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๒๘
เด็กชายปณณวัฒน์ พุ่มพา

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๒๙
นางสาวปสสนา หมันสมัคร

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๓๐
นางสาวปาลิตา ลือชัยราม

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๓๑
นายปุณณวิชญ์ รัตนคุณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๓๒
เด็กชายปุณพจน์ วงศ์คงดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๓๓
นางสาวผกามาศ มีผล

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๓๔
นายพงศธร

สร้อยเสริมทรัพย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๓๕
นายพงศธร ไชยวินิจ

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๓๖
นายพงศ์พล ชาญด้วยกิจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๓๗
นายพงษ์พัฒน์ มุ่งต่อกิจ

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๓๘
เด็กชายพจนกร เลิศสุวรรณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๓๙
นางสาวพรกนก พวงสงวนทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๐ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๑๔๐
นางสาวพรกมล รุจิวงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๔๑
นางสาวพรกมล ศรีทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๔๒
นางสาวพรชนัน นาคเกษม

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๔๓
นางสาวพรชิตา วิเชียรสรรค์

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๔๔
นางสาวพรทิพา ศรีโสภา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๔๕
นางสาวพรรณราย เร่งร้อน

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๔๖
นางสาวพรลภัส ทองเปรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๔๗
นายพลวัต ดีเจริญไชยะกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๔๘
นางสาวพลอยศิริ มะลิวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๔๙
นางสาวพัชรพร สิทธิปญญา

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พนมเพลิง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๕๑
นายพันธกานต์ เกษรเจริญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๕๒
เด็กหญิงพันวรรษา รุจิรังสิมันตุ์กุล

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๕๓
นางสาวพัสวี สมคิด

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๕๔
นางสาวพิทยาทาดา จักรอะโน

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สว่าง

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๕๖
นายพีระยุทธ อภิญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๕๗
นายพุทธินันท์ ตันตระกูล

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๕๘
นางสาวฟารีดา สุรินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๕๙
เด็กหญิงภคนันท์ รัตนธรรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงภรันดา ศรีโพธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๖๑
นางสาวภัทธวรรณ ทองดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๖๒
นายภัทรพันธุ์ พุ่มท่าช้าง

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๖๓
นายภัทรภณ อ่อนละมุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๖๔
เด็กหญิงภัทรวดี คีรีเขตต์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๖๕
นางสาวภัทรวดี แซ่อึง

๋

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๖๖
เด็กชายภาณุพงศ์ บุญชู

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๖๗
เด็กหญิงภาวินีย์ มีบุญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๖๘
เด็กหญิงภาสินี สัมมะจารินทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๖๙
เด็กชายภิลพัฒน์ ถิรประภาพร

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๗๐
นายภูมิลักษณ์ ดอกไม้

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๗๑
เด็กหญิงภูริชญา ร่มเย็น

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๗๒
นายภูริภัทร รัตนเกตุ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๗๓
นายภูวดล พุ่มสุวรรณ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๗๔
เด็กหญิงภูสุดา นิมสังกัด

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๑ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๑๗๕
นางสาวมัทวัน ศรีภักดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๗๖
นายมุจลินท์ ปรึกษา

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๗๗
นางสาวยลลดา เชือนุกูล

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๗๘
เด็กชายยศกร จิรังกรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๗๙
นายยุทธณัฐ คำแหง

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๘๐
นางสาวยุวดี ละสา

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๘๑
นางสาวยุวดี สันตติพงศ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๘๒
นายรชานนท์ เพชรชม

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๘๓
เด็กชายรณกฤต เหล็กเพ็ชร

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๘๔
เด็กหญิงรักชนก ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๘๕
เด็กชายรัชชานนท์ ปกติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๘๖
นางสาวรัตน์ติยาพร คล้อยแสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๘๗
นางสาวรุจิรดา วงษ์หาพิมพ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๘๘
นางสาวรุจิเรข ผูกพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๘๙
เด็กชายลำใย อุนาริเณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายวงศธร ตันติยาพิทักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๙๑
นางสาววชิรญาณ์ สามารถ

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๙๒
นางสาววรรณวลี ธนาภรณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๙๓
นางสาววรฤทัย ศรีสุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๙๔
นายวรวัฒน์ มีลาภ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๙๕
เด็กชายวรวิช วรรณศิริ

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๙๖
เด็กหญิงวรัชยา วงศ์มาก

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๙๗
นางสาววรัญญา ยินดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๙๘
นายวรากร ขวัญลือชา

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๑๙๙
นางสาววรางคณา จันทร์พราหมณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงวริศรา แสงมณี

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๐๑
นางสาววริสรา เหลืองลอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๐๒
นายวรเมธ เภตรา

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๐๓
นางสาววลัยพรรณ โฆษะเตชากูล

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๐๔
นางสาววศินี ศิริฟองนุกูล

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๐๕
นายวัชระ สิงห์ฉาดฉาน

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กชายวันจักรี เอ็นดูราษฎร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๐๗
นางสาววาสนา ปนเจริญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๐๘
นางสาววาสนา พึงฉำ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๐๙
นางสาววาสินี บุญยังยืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๒ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๒๑๐
นางสาววาสินี ปฏิสังข์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๑๑
เด็กหญิงวิชญาดา ราญรอน

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๑๒
นายวิทยา วงศ์สุบิน

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๑๓
นายวีรภัทร หิรัญรักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๑๔
นายศรัณยพัชร์ ไข่ติยากุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๑๕
นายศราวุฒิ ฐิตะฐาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๑๖
นางสาวศรีนวล กาญจนโกศล

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๑๗
เด็กหญิงศลุตา รัตนวิจิตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๑๘
นางสาวศศิธร กุณาศล

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๑๙
นางสาวศศิธร พูลเปยม

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงศศิธร เปรมกมล

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๒๑
นางสาวศศินา บุญมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๒๒
นางสาวศศิวิมล ท้าวผา

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๒๓
นายศักดิศิริ

์

ศิริโสภา
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๒๔
นายศักย์ศรณ์ ปกรโรจนโยธิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๒๕
นายศิรชัช สุวรรณโชติ

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๒๖
เด็กหญิงศิรินภา ล้อมเจริญพงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๒๗
เด็กหญิงศิรินภา เยือกเย็น

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๒๘
เด็กหญิงศิริพร เพียรทำการ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๒๙
นางสาวศิริรัตน์ พลเวียง

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๓๐
นางสาวศิริลักษณ์ พวงพี

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๓๑
นางสาวศิริลักษณ์ มีสิน

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๓๒
นายศิษกะ ก้องเสนาะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๓๓
นายศุภวิชญ์ โอทาน

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๓๔
นายศุภักษร ขุนด่านซ้าย

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๓๕
นายสหัสวรรษ ถวิล

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๓๖
นายสหัสวรรษ บำเพ็ญทาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๓๗
นายสิกิจ กังกเวคิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๓๘
นายธนกร สำเนียงดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๓๙
นายสิปปกร สมชม

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๔๐
นางสาวสิริกานดา ใจผ่อง

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๔๑
นางสาวสิริยากร เย็นฉำ

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๔๒
นายสุกฤษฎ์ เจริญวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๔๓
เด็กหญิงสุจิตรา เชือสิงห์

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๔๔
นายสุจินต์ เสาวคนธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๒๔๕
เด็กหญิงสุชาวดี มณีวงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๔๖
นางสาวสุดารัตน์ คงคางาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๔๗
นางสาวสุดารัตน์ เมฆวณิชย์นุช

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๔๘
เด็กชายสุทธิพงศ์ ตรงชืน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๔๙
นางสาวสุธาทิพย์ พร้อมเพรียง

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์

โชคทรัพย์ไพศาล
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๕๑
นางสาวสุธิดา หนาแน่น

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๕๒
นางสาวสุธิมนต์ เบญญาพันธุ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๕๓
นายสุพจน์ สำเร็จกิจ

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๕๔
นางสาวสุพรรณี พันธุ์บุตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๕๕
นายสุพิชชา ไกรทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๕๖
เด็กหญิงหฤทัย เหล็กเพ็ชร

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๕๗
นายอดิศร มะลิวัลย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๕๘
เด็กชายอธิพงศ์ แกล้วกล้า

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๕๙
เด็กหญิงอนันดา โพธิสาร

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๖๐
นายอนุวัฒน์ คงกะพันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๖๑
นางสาวอภิชญา บุญมา

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๖๒
นางสาวอภิวรรณ สนิทกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๖๓
นายอภิสิทธิ

์

ถนอมทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๖๔
เด็กหญิงอรณิชา ตังเจตนาภิรมย์

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๖๕
นายอรรถกร ยีภู่

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๖๖
นางสาวอริสรา งามเสงียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๖๗
เด็กหญิงอริสรา บำรุง

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๖๘
นางสาวอริสรา มะลิวัลย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๖๙
เด็กชายอัครเดช มังคัง

่ ่

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงอัญชิสา เจริญมาก

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๗๑
นายอัมพรชัย เมฆอรุณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๗๒
เด็กหญิงอาทิตยา สังข์แก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๗๓
นางสาวอารีรัตน์ พลศรีษะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๗๔
นายอิศรา สมโภชน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๗๕
เด็กชายอุกกฤษฏ์ จำปาโพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๗๖
นายอุกฤษฎ์ คำจุน

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๗๗
นางสาวเกตุมณี หลำศิริ

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๗๘
เด็กหญิงเกวลิน เล็กใจซือ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๗๙
เด็กหญิงเกศินี พุทธศร

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๒๘๐
นายเกษมสันต์ ดีคง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๘๑
นางสาวเกษิณี มังคัง

่ ่

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๘๒
นายเกียรติศักดิ

์

นกน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๘๓
นางสาวเจนจิรา บุญนิมิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๘๔
นายเจษฎา โพธาราม

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๘๕
นายเฉลิมวุฒิ ด้วงอุไร

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๘๖
เด็กชายเต็ม วรรณูปถัมภ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๘๗
นางสาวเบญจรงค์ กตัญู

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๘๘
เด็กหญิงเปมิกา สำเร็จ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๘๙
นายเมธา รสสูงเนิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กชายเศรษฐพงศ์ งามดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๙๑
นายเอกกวี พลเสน

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๙๒
เด็กชายเอกดนัย แซ่ตัง

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๙๓
นายเอกดำรงค์ ไตรวงศ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๙๔
นางสาวแอนนา สุทธิจักร

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๙๕
นางสาวโขมพัสตร์ เผือนโชติ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๙๖
เด็กหญิงโชติรส รืนรมย์

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๙๗
นางสาวโยธิกา โสภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๙๘
นายไกรวิชญ์ อินทรักษา

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๒๙๙
นายไกรสร ส่งศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๐๐
นางสาวกชกร พานขำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๐๑
นางสาวกนก เสนไสย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๐๒
นางสาวกฤติยา หัวคำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๐๓
นายกฤษฎา อาจศัตรู

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๐๔
นายกฤษฏา ประมวล

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๐๕
นางสาวกฤษณา ชาญด้วยกิจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๐๖
นางสาวกฤษณา วงศ์คง

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๐๗
นายกิตติธัช วงศ์ทาสา

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๐๘
นายกิตติธัช ใจตำมา

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๐๙
นางสาวกิติญา บัวทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๑๐
นางสาวกิงแก้ว

่

ชูวงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๑๑
นางสาวขนิษฐ์สุดา อินองการ

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๑๒
นางสาวขวัญชนก ทองแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๑๓
นางสาวคนึงนิจ มิงขวัญ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๑๔
นางสาวจตุพร คำแหง

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๕ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๓๑๕
นางสาวจรินทร์พร หลงพิมาย

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๑๖
นางสาวจารวี จักรวาฬนรสิงห์

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๑๗
นางสาวจิณณพัต ลำใย

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๑๘
นางสาวจิตรลดา นิธิธนโชค

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๑๙
นายจิรศักดิ

์

จรูญสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๒๐
นายชญานนท์ มุ่งหมายกิจการ

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๒๑
นางสาวชญาภา ชุติดาราลักษณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๒๒
นางสาวชนัญชิดา แวววับศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๒๓
นางสาวชนาพร ทวีภูษิตทรง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๒๔
นางสาวชนิดา ครบกลาง

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๒๕
นางสาวชุลีพร ขำสม

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๒๖
นางสาวญาณภัทร อินชุ่ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๒๗
นางสาวณัชชา บุญส่ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๒๘
นางสาวณัฏฐธิดา บรรพต

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๒๙
นางสาวณัฏฐา พาชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๓๐
นางสาวณัฐชา ดีอุดม

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๓๑
นายณัฐวุฒิ ประมวล

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๓๒
นายณัฐวุฒิ

ํ

เอกสุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๓๓
นางสาวดลชนก พลวัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๓๔
นางสาวดลยา บุญพลอย

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๓๕
นางสาวดวงกมล จันทร์อำรุง

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๓๖
นางสาวดวงนฤมล พึงฉำ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๓๗
นางสาวตวิษา ห้วงศิลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๓๘
นายถิรนัย อินทิเดช

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๓๙
นายทรงพล ใจตัง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๔๐
นางสาวทัณฑิกา อายุยืน

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๔๑
นางสาวทิพย์รัตน์ คงมณีฉาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๔๒
นางสาวทิพอาภา เกษอุดม

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๔๓
นายธนพล จินตนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๔๔
นางสาวธนภรณ์ สุวรรณโชติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๔๕
นางสาวธนภรณ์ เอียมจร

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๔๖
นางสาวธนัชชา สวนงาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๔๗
นางสาวธนัชพร กุลนาแพง

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๔๘
นายธรรถ์นทร บุญก่อเกือ

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๔๙
นายธวัชชัย มาลัยลอย

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๓๕๐
นางสาวธัญญาภรณ์ คณะศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๕๑
นางสาวธันยพร นิสกนิลกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๕๒
นางสาวธันยพร พิทักษ์รัตนโชติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๕๓
นางสาวธิดารัตน์ แม่นหมาย

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๕๔
นายธเนศ พาหิระ

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๕๕
นางสาวนงนภัส สร้อยสน

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๕๖
นายนพดล นาสิงห์ขันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๕๗
นายนพพร สุขเจริญพร

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๕๘
นายนภันต์ ภาสองชัน

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๕๙
นางสาวนภัสสร แซ่ตัง

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๖๐
นางสาวนรมน ประวรรณะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๖๑
นางสาวนวพร เบ็ญพาด

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๖๒
นางสาวนัฐนันท์ มุกดาสนิท

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๖๓
นางสาวนัทธมน ทองแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๖๔
นางสาวนัทธวรรณ โสดารักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๖๕
นายนัธทวัฒน์ เครือวัลย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๖๖
นางสาวนาตาลี แก่นแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๖๗
นางสาวนิตยา สมนึก

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๖๘
นายนิติวุฒิวงศ์ วงศ์เนียม

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๖๙
นางสาวนุชนาฏ สนองสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๗๐
นางสาวนำเพ็ชร ทิพอาภร

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๗๑
นางสาวปฏิณญา เชือพลบ

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๗๒
นางสาวปฏิมา ขจิตวัฒนกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๗๓
นางสาวปนัดดา รัตนวิจิตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๗๔
นางสาวประภัสสร ภักดีงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๗๕
นางสาวปวันรัตน์ หนูน้อย

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๗๖
นางสาวปวีณ์กร บุญยังเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๗๗
นางสาวปทมา สีดำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๗๘
นางสาวปาจรีย์ เสาวคนธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๗๙
นางสาวปาณิศา คำเสนาะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๘๐
นางสาวปาริดา ฉายเนตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๘๑
นางสาวปยนันท์ แสนทวีสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๘๒
นางสาวปยมาภรณ์ พงศ์แพทย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๘๓
นางสาวปยะฉัตร สังข์ขาว

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๘๔
นางสาวผลแก้ว เกิดลาภผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๓๘๕
นายพงศ์ภัค เซียวสกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๘๖
นางสาวพรชิตา ปานรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๘๗
นางสาวพลอยไพลิน พรมหญ้าคา

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๘๘
นางสาวพัชรา พุ่มสุวรรณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๘๙
นางสาวพาขวัญ บุญเกิด

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๙๐
นางสาวพิชชาภา นิธิโอฬาร

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๙๑
นายพิชิต พรามนาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๙๒
นายพีรพงษ์ สุดสงวน

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๙๓
นายพีรพัฒน์ รัตน์วิบูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๙๔
นางสาวภัคจิรา งามวิจิตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๙๕
นายภาณุวัฒน์ เกือกูลราษฎร์

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๙๖
นายภูผา แพงภูงา

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๙๗
นายภูริณัฐ สีทน

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๙๘
นางสาวมณฑกานต์ กู้ดวง

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๓๙๙
นางสาวมณธิรา วงศ์เมือง

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๐๐
นางสาวมีนา เมืองจรัสแสง

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๐๑
นายรติพงษ์ แก้วสอดสี

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๐๒
นางสาวรวิพร เพชรา

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๐๓
นางสาวรุ่งนภา กิงบัว

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๐๔
นางสาวลลิล เจนกระบวนหัด

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๐๕
นางสาววรรณพร หน่อคำหล้า

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๐๖
นางสาววรรณศิริ ช่างเก็บ

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๐๗
นางสาววรรวิศา ทองแสงเขียว

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๐๘
นายวรากร บุญเหลือ

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๐๙
นายวริทธิธร

์

รุจิวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๑๐
นางสาววริยา นัดไธสง

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๑๑
นางสาววริศรา สุขบุญเรือน

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๑๒
นางสาววริศรา ใจดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๑๓
นางสาววริษฐา เจริญรืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๑๔
นางสาววันวิสา มังอุ่ม

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๑๕
นางสาววาสิตา อุดม

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๑๖
นางสาววิจิตรา ศรีคัทนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๑๗
นางสาววิยะดา อินทรบุตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๑๘
นางสาววิไลพร นามเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๑๙
นางสาววิไลพร นิลฉวี

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๔๒๐
นายวุฒิชัย วายร้อน

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๒๑
นางสาวศวิตา กสิกรรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๒๒
นางสาวศิรินันท์ โพธิเงิน

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๒๓
นางสาวศิริพร บุญมาน้อย

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๒๔
นางสาวศิริวิมล คัดสูงเนิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๒๕
นางสาวศีตภา เต๊ะเชาว์

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๒๖
นายศุภกิตติ

์

ดีเจริญไชยะกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๒๗
นายศุภวิชญ์ กาญจนโกศล

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๒๘
นางสาวศุภักษร คำแหง

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๒๙
นายสหัสวรรษ ประจงการ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๓๐
นางสาวสายสวรรค์ ชลกิจ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๓๑
นายสิทธิชาติ หลงเจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๓๒
นายสิรวิชญ์ เดชพิทักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๓๓
นางสาวสีริลักษณ์ ประเสริฐลํา

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๓๔
นางสาวสุดารัตน์ ไหมเพ็ชร

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๓๕
นางสาวสุทธนุช

กิจมานะเมตตามิตร์ ๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๓๖
นายสุทธิชัยพงษ์ จันทพันธุ์กุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๓๗
นางสาวสุทิตา จันทร์ศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๓๘
นางสาวสุพรรษา ชักนำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๓๙
นางสาวอตินุช วงศ์แววดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๔๐
นายอนุภัทร วรเนตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๔๑
นายอรรฆพล เนติรังษีวัชรา

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๔๒
นางสาวอรสา เก่อใจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๔๓
นางสาวอรอมล อุดม

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๔๔
นางสาวอัจฉราภรณ์ นำสี

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๔๕
นางสาวอัญมณี โสมศิริรักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๔๖
นางสาวอันธิกา เทวารัมย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๔๗
นายอัษฎาวุฒิ พันธุนาค

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๔๘
นายอานนท์ กาญจนโกศล

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๔๙
นางสาวอารียา กนกทิพย์พรชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๕๐
นางสาวอริสรา ภู่ระหงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๕๑
นางสาวอุมาพร แซ่น้า

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๕๒
นางสาวเจตนิพิฐ ไวคิด

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๕๓
นายเทพฤทธิ

์

ยังยืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๕๔
นางสาวเนาวรัตน์ แก้วภูมิ

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๔๕๕
นายเมธี เงินถา

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๕๖
นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์สุบิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๕๗
นายเสฏฐวุฒิ คำวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๕๘
นางสาวแสงนภา สิงห์ฉาดฉาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๕๙
นางสาวกนกวรรณ รืนรมย์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๖๐
นางสาวกมลลักษณ์ โชคเกือกูล

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๖๑
นายคชานนท์ สัมพัฒนตระกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๖๒
นายจิรศักดิ

์

เนินหาด
๓๐/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๖๓
นางสาวชลิตา จันทรรัตน์มณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๖๔
นางสาวช่อลดา ไชยพันโท

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๖๕
นายชิตพล แสวงผล

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๖๖
นายธนพล คาดสนิท

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๖๗
นางสาวนฤมล แซ่โค้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๖๘
นายปฎิภาณ ใจสะอาด

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๖๙
นางสาวปฐมาวดี แสงแดง

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๗๐
นางสาวปริตา ประสานทรัพย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๗๑
นางสาวปฤณ ย่องใย

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๗๒
นายพงศ์กร เจริญวงศ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๗๓
นางสาวพิชญา เชือพลบ

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๗๔
นายมานพ อร่ามดวง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๗๕
นายฤทธิเกียรติ เมืองคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๗๖
นางสาววรรณะระตี เนินคีรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๗๗
นางสาววินท์นิศา ศิริอุดมสิน

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๗๘
นางสาวศิรินภา เจียมศิลารักษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๗๙
นายศุภวิชญ์ สีทรายฟอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๘๐
นางสาวสิริยากร ศิริรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๘๑
นางสาวสุพัตรา บุญณีกิจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๘๒
นางสาวอรอนงค์ บุญมี

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๘๓
นางสาวอรอนงค์ สืบสาววงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๘๔
นายเกริกเกียรติ

์

ช้างน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๘๕
นายโสภณ คงสวาสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๘๖
นางสร้อยแก้ว บุญปก

๑๘/๕/๒๕๒๘
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๔๕๙/๓๔๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เนืองจำนงค์

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๔๘๘
เด็กชายกฤติพงค์ ศรีสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๔๘๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คีรีเขตร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๐ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กชายกิตติภพ บุญคีรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๔๙๑
เด็กหญิงกีรติกา เอียมอารยา

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๔๙๒
เด็กชายกุญชร เอกจีน

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๔๙๓
เด็กหญิงกุลฎา คงเจริญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๔๙๔
เด็กหญิงจิณห์จุฑา เตชลิขิตสิริ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๔๙๕
เด็กหญิงจิดาภา โภคี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๔๙๖
เด็กชายจิรภัทร แสงเพ็ชร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๔๙๗
เด็กหญิงจิราวรรณ สุขมี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๔๙๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กล่อมเกลียง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๔๙๙
เด็กหญิงชนิดา ยังยืน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายชยธร สุวรรณพิไชยศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงชลธิชา ตังมัน

้ ่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กหญิงชลพินท์ วิทยานุกรณ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงชลิตา ปฏิสังข์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงชัญญา กิจจินดาหรา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กหญิงชัญญานุช ซือตรง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงฌิชา พรหมสุภา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายฐปนนท์ ขจิตกุลพัชร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงฐิติชญา สืบปวน

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กชายฐิติพงศ์ กล้าหาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงฐิติภัทร เฮียงหล้า

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๑๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญเหลือ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๑๒
เด็กหญิงณมนต์ ทองใบ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๑๓
เด็กหญิงณัชเกษมา คงยนต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๑๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตต์สม

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๑๕
เด็กหญิงณิชากร วิศมล

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๑๖
เด็กหญิงดวงกมล ระวังภัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๑๗
เด็กชายตฤณ ชุติกมลพรกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๑๘
เด็กชายตฤษนันท์ บุญส่ง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๑๙
เด็กชายตะวัน สุวรรณโชติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายตุลยา ช่วงกระจ่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๒๑
เด็กหญิงทิฆัมพร ไพศาล

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๒๒
เด็กชายธนกฤต สุวรรณแสง

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๒๓
เด็กชายธนกฤษ แสนคำทวี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๒๔
เด็กหญิงธนพร แก้วทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๑ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๕๒๕
เด็กหญิงธรรมธิดา บุตรสา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ คงเจริญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๒๗
เด็กชายธีรนันท์ บุญชู

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๒๘
เด็กชายธีรภัทร์ เจริญรืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๒๙
เด็กชายนรวิชญ์ บุญรักษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ บูรณะวังศิลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๓๑
เด็กหญิงนันทิชา เอ็นดูราษฎร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๓๒
เด็กหญิงบัณฑิตา เพ็ชรแสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๓๓
เด็กหญิงบุณยาพร นิกรรัมย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๓๔
เด็กชายบุริศร์ ด่านปาน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๓๕
เด็กชายปฏิพล พานทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๓๖
เด็กหญิงปภาวรินท์ จันทร์รอด

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๓๗
เด็กหญิงปรมาภรณ์ กองสุข

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๓๘
เด็กหญิงปริชญา รัตนภรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๓๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ เจริญผล

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงปวีณอร ฉลองบุญ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๔๑
เด็กชายปองคุณ ชืนบาล

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๔๒
เด็กหญิงปทมวรรณ ศรีเมือง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๔๓
เด็กหญิงปนปนัทธ์ บุญพิมพ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๔๔
เด็กหญิงฝนดี แตรวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๔๕
เด็กชายพงศวินท์ สุริโยรัตนโนภาส

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๔๖
เด็กหญิงพชรพร แจ่มกระจ่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๔๗
เด็กหญิงพฤกษา ดวงการุณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๔๘
เด็กชายพสธร วุฒฑิ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๔๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ สินปรุ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงพิจิตรา แทนทด

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๕๑
เด็กชายพิชุตม์ จงรักดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๕๒
เด็กชายพิชิตชัย ประมวล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๕๓
เด็กหญิงพิมมาดา กุสสลานุภาพ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๕๔
เด็กชายพีรพล สรรเสริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๕๕
เด็กชายพีรพันธ์ ระวัง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๕๖
เด็กหญิงฟารุ่ง วงศ์สุก

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๕๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ ญาติบำรุง

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๕๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ ทันดา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๕๙
เด็กชายภูธน โชคมิงขวัญ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๒ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงมนัศรา กองจินดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๖๑
เด็กหญิงมนัสวี จันทร์พราหมณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๖๒
เด็กหญิงมะปราง แย้มบุญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๖๓
เด็กชายรัตนชัย เกษรเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๖๔
เด็กชายรุ่งทวี มังคัง

่ ่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๖๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีสมุทร

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๖๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ นัตตา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๖๗
เด็กหญิงวรวรรณ เหล่ามูล

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๖๘
เด็กหญิงวรัญญา เพียรชนะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๖๙
เด็กหญิงวัลลภา อุดม

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายวิรชัช ชัชวาลย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๗๑
เด็กชายวิสทวัส กรัดสุวรรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๗๒
เด็กหญิงลักษณ์นารา แน่นอุดร

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๗๓
เด็กหญิงศรุตา โสทรอุดมทรัพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๗๔
เด็กหญิงศศิกานต์ พูลเพิม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๗๕
เด็กชายศุภวัชร์ แช่มชืน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๗๖
เด็กหญิงสกุลณา จำปา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๗๗
เด็กหญิงสนธยา ปะสิงชอบ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๗๘
เด็กหญิงสมพร สุมานัส

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๗๙
เด็กชายสรวิชญ์ คร้ามบุญลือ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงสิตานันท์ บุญชู

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๘๑
เด็กหญิงสิวพร ภิญโญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๘๒
เด็กหญิงสุกานดา อิมเจริญ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๘๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ อานุรักขวาป

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๘๔
เด็กหญิงสุทธิดา เสียงดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๘๕
เด็กหญิงสโรชา เสาวคนธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๘๖
เด็กหญิงอนุสรา ศรีระวรรณ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๘๗
เด็กหญิงอภิชา พิมพ์สุวรรณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๘๘
เด็กชายอภิรักษ์ สีอ่อน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๘๙
เด็กหญิงอรปรียา ตรวจนอก

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงอรลดา รักษ์พลเมือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๙๑
เด็กหญิงอริสา กลางนอก

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๙๒
เด็กหญิงอริสา เกตุวัต

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๙๓
เด็กหญิงอักษรภัค จันทร์เจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๙๔
เด็กหญิงอัญชลี กลินชอบ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๕๙๕
เด็กชายอัษฎาวุฒิ รอดพุ่ม

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๙๖
เด็กหญิงอาทิตตยา ซองวงศ์ษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๙๗
เด็กหญิงเมธาวดี ภักดีงาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๙๘
เด็กชายแก้วขวัญ เณรนุ่น

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๕๙๙
เด็กชายโสภณ สิทธิเดช

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายชุติพนธ์ รวยรืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กชายณัฐภัทร สิงห์นุโคตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กชายธนกร ทรัพย์สิน

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กชายธีรพงศ์ บุญยิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กชายนันทภพ ต๊ะถาวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายพงศกร หวานเสนาะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๐๖
เด็กชายพัสกร มะลิซ้อน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กชายภูริ สังข์ตรีเศียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กชายรัชชานนท์

ก่อวัฒนาเจริญกิจ
๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายวัชรรวิชญ์ สุวรรณรัตน์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายศรัณย์ อิดเส็ง

๊

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๑๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ ประมวล

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๑๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ สมัยมงคล

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๑๓
เด็กชายอภิวัฒน์ เอียมภิญโญ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๑๔
เด็กชายกล้าชนะ ของหอม

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๑๕
เด็กชายศุภกิจจา สุมานัส

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๕๙/๓๖๑๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ มณเฑียรเงิน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๑๗
เด็กชายกรด มหาโคตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๑๘
เด็กชายกรวิชญ์ สิงหา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๑๙
เด็กชายกิจมงคล ชูทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กชายกิตติธัช ดีชัวกัลป

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๒๑
เด็กชายกิตติพันธ์ ฉันทะโส

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๒๒
เด็กชายกิตติภัทร ประสงค์ดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๒๓
เด็กหญิงกุลจิรา ประสมทรัพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๒๔
เด็กชายก้องภพ เข็มมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๒๕
เด็กชายคุณากร สังวรณ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๒๖
เด็กชายจตุรงค์ โชคนุ่ม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๒๗
เด็กหญิงจินตนา ปานดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๒๘
เด็กชายจิรวัฒน์ เกือกูลราษฎร์

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๒๙
เด็กชายชนาธิป คารว์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงชลธิชา ชอบดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๓๑
เด็กชายณัฐนันท์ โชติสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๓๒
เด็กชายณัฐพงศ์ ดีชัวกัลป

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๓๓
เด็กชายดิศรณ์ สาคร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๓๔
เด็กชายทรงวิทย์ จันทสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๓๕
เด็กหญิงทิพย์มณี พึงไทย

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๓๖
เด็กชายธณานาถ พึงจรูญ

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๓๗
เด็กชายธนากร ศึกษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๓๘
เด็กชายธนโชติ สุริยันต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๓๙
เด็กหญิงธัญชนก นุชาญรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงธัญญพัทธ์ สมวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๔๑
เด็กชายธันยากร ทีตัง

่ ้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๔๒
เด็กชายธีรภัทร รุจิวงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๔๓
เด็กชายธีรภัทร์ มาตรา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๔๔
เด็กชายธีระศักดิ

์

อนุรักษ์ชัยกิจ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๔๕
เด็กชายบารมี คำทิพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๔๖
เด็กชายประฏิภัท เรืองอยู่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๔๗
เด็กหญิงประสิตา พันธุนาค

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๔๘
เด็กหญิงประสิตา หิรัญรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๔๙
เด็กหญิงปริศนา ละมูล

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงปวีณา หิรัญรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๕๑
เด็กชายปวเรศ แถลงสัตย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๕๒
เด็กหญิงพรศิริ เผือกเอียม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๕๓
เด็กหญิงพรไพลิน ทรัพย์อร่าม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๕๔
เด็กชายพิรุณ เสาวคนธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๕๕
เด็กชายพีรภัทร ตังภูเมศย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๕๖
เด็กชายภัฆรัตน์ เรืองนก

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๕๗
เด็กหญิงมุทิตา เทียนสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๕๘
เด็กชายระพี ดีพืน

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๕๙
เด็กหญิงรัตนมน รืนรมย์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงลลิดา กล้าหาญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๖๑
เด็กชายวชิรเทพ เสนา

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๖๒
เด็กหญิงวนาลี เผ่าพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๖๓
เด็กชายวิศวะ ตันศิริ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๖๔
เด็กชายศุภวิทย์ ศุกร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๕ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๖๖๕
เด็กหญิงศุภาวรรณ ศรีวะลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๖๖
เด็กหญิงสลิตา ชัยณรงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๖๗
เด็กชายสหรัฐ พิทักษ์สินธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๖๘
เด็กชายสหรัถ เกิดศักดิสิทธิ

์ ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๖๙
เด็กหญิงสาลินี ทองเปลว

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กชายสิทธิพล สนอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๗๑
เด็กหญิงสิรีนุช นิมล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๗๒
เด็กหญิงสุทธิดา ถนอมธีระนันท์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๗๓
เด็กชายสุทิวัส บุญเดิม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๗๔
เด็กหญิงสุนิษา สุขแจ่ม

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๗๕
เด็กหญิงสุนิสา โพธิอามาตร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๗๖
เด็กชายอติวิชญ์ ตรึกหากิจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๗๗
เด็กหญิงอธิชา เพียะวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๗๘
เด็กชายอนวัช พูลประดิษฐ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๗๙
เด็กชายอนุชิต คุ้มหอม

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กชายอภิชิต อัดโดดดอน

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๘๑
เด็กหญิงอริสา เสนานิคม

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๘๒
เด็กหญิงอังคณา หงษ์ยนต์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๘๓
เด็กชายอาทิตย์ ทองบุตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๘๔
เด็กหญิงอารี พินสระน้อย

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๘๕
เด็กชายเกือน

่

กี

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๘๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประจิรต์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๘๗
เด็กชายกฤษดา ประสงค์ดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๘๘
เด็กชายกวิน นิมนวน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๘๙
เด็กหญิงกัลย์สุดา สีม่วง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายก้องนภา สิงห์ไชย

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๙๑
นายคงศักดิ

์

ศรีสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๙๒
เด็กชายจิรภัทร ทองเครือมา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๙๓
เด็กหญิงจิราพร ดีงาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๙๔
เด็กชายณัฐทพล หอมล้น

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๙๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ประมวล

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๙๖
เด็กชายณัฐพล คงเจริญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๙๗
เด็กชายณัฐพล วงพินิจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๙๘
เด็กชายธนโชติ แสงศิวะฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๖๙๙
เด็กชายธรรมนูญ สองศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงธีราพร เกษารัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงปริณดา ใจดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๐๒ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
สายตา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กชายพาดล รักษาพงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงรินรดา ฉวยฉาบ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงลริตา บำรุงแคว้น

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงวรินยุพา ผิวเหลือง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงวริศรา มณีสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายวิศรุต ไพโรจน์สรกิจ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วปนทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายสราวุธ ประมาณู

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๑๑
เด็กชายสวัฒน์ชัย มาโห้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๑๒
เด็กชายสิทธิโชค บุญส่ง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๑๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ นามนัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๑๔
เด็กชายหิรัญ เกิดศิริ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๑๕
เด็กหญิงอลิสา เสน่ห์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๑๖
เด็กหญิงอังคนา รัชตะสมบูรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๑๗
เด็กชายอายุทัย เจริญวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๑๘
เด็กหญิงอินทิรา ปนสา

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๑๙
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ชัยบุรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กชายเด่นภูมิ มีบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๒๑
นายณัฐดนัย เหล็กลิม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๒๒
นายณัฐพงษ์ นามนัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๒๓
เด็กชายทีปกร เกิดผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๒๔
เด็กชายธนกร เปยมคง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๒๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ดอกเทียน

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๒๖
นางสาวธันยพร ระเบียบดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๒๗
เด็กชายธีรวัฒน์ จำลอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๒๘
เด็กหญิงนางสาว แสงคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๒๙
เด็กชายประกฤต แถลงสัตย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายปณณธร อรัญศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๓๑
เด็กชายปยพนธ์ ตันธนาทิพย์ชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๓๒
เด็กชายพีรพงษ์ ทีตัง

่ ้

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๓๓
เด็กชายภาดล บุญก่อเกือ

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๓๔
เด็กชายภานุพงศ์ วิบูลชาติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๗๓๕
เด็กชายวรวิทย์ ผึงทอง

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๓๖
เด็กหญิงวริษฐา เจริญกิจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๓๗
เด็กชายวศิน พิทูรย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๓๘
เด็กชายวสุธร ใจเย็น

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๓๙
เด็กชายศรัณญ์ พรมภักดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงศศิภา ทองปลิว

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๔๑
เด็กชายสมมาศ ทองบู่

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๔๒
เด็กชายสันติ โสมสุด

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๔๓
เด็กชายสิทธินนท์ ชักชวนวงศ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๔๔
เด็กชายสุพจน์ บุญรอด

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๔๕
เด็กหญิงสุรัมภา เสาวคนธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๔๖
เด็กชายอนาวิน ขอบไชยแสง

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๔๗
เด็กชายเนติธร บุญภาศ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๔๘
นายจักกฤษณ์ ทรัพย์อร่าม

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๔๙
นายจิรบูรณ์ ประมาณู

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๕๐
นางสาววณิชชา กรุณานนท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๕๑
นางสาวศรีทอง ทองคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๕๒
เด็กชายศุภากร คำแหง

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๕๓
นางสาวสิยาพร บรรจง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๕๔
นายอัคคเดช ชิดเชือ

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๕๕
นายเจษฎา ภิญโญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๕๖
นางสาวขนิษฐา ชาญอัศวกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๕๗
นายศักดิสิทธิ

์ ์

รุ่งเรืองเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๕๘
นางสาวสุพรรษา กะทง

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๔๕๙/๓๗๕๙
เด็กหญิงกมลรส สะพังเงิน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กหญิงกมลวรรณ สุดจินดา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๖๑
เด็กหญิงกรกนก หมายผล

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๖๒
เด็กชายกรภัทร ดีพืน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๖๓
เด็กชายกฤติมุข สรรเสริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๖๔
เด็กชายกฤตเมธ ขวัญลือชา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๖๕
เด็กชายกฤตเมธ นึกสม

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๖๖
เด็กชายกฤษฎา สุขเจริญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๖๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทังแก้ว

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสมาฉิม

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๖๙
เด็กหญิงกัญธิชา บุญประกอบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงกัณฐิกา แจ่มใส

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๗๑
เด็กหญิงกัลยาณี จันดาวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๗๒
เด็กหญิงกัลยาณี วังเย็น

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๗๓
เด็กชายกิตติภพ ชาญเชียว

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๗๔
เด็กหญิงกิรณา เกิดมณี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๗๕
เด็กชายขรรค์ชัย ขำนอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๗๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ ชูสายสุวรรณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๗๗
เด็กหญิงจันทรวรรณ พึงฉำ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๗๘
เด็กหญิงจันทัปปภา แก้วจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๗๙
เด็กหญิงจินณพัตร แสงรัก

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายจิรพนธ์ ฉลอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๘๑
เด็กชายจิรพัฒน์ เจนช่าง

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๘๒
เด็กหญิงจิรัชยา อะโน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๘๓
เด็กหญิงจิรัชยา แวววับศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๘๔
เด็กชายจิรเมธ พินพมร

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๘๕
เด็กชายฉัตรมงคล เทียงแท้

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๘๖
เด็กชายฉัตรมงคล เสาวรส

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๘๗
เด็กหญิงฉัตรแก้ว มนตรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๘๘
เด็กหญิงชญานิศ งามเสงียม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๘๙
เด็กชายชนะพงศ์ ไกรพงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงชรินรัตน กางทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๙๑
เด็กหญิงชลธิชา บุญสม

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๙๒
เด็กชายชัยวัฒน์ เมตตา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๙๓
เด็กชายชาคริต จำแนกวุธ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๙๔
เด็กหญิงชาลิสา หมายผล

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๙๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชอบชืน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๙๖
เด็กหญิงชุติมันต์ สุนทรสุจริต

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๙๗
เด็กหญิงชโลธร ลีปฐมากุล

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๙๘
เด็กชายฐนกร สีแดง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๗๙๙
เด็กหญิงฐิตารีย์ บัวแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ พงศ์สุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กชายฐิติวัฒน์ แวววับศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กชายฐิติศักดิ

์

เมตตา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงณจันทร์ เจริญศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายณภัทร ทองเพิม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กชายณัฐดนัย คุ้มรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธัญสิริวัฒนา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงณัฐพร ศรีโสภณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงโทลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงดวงกมล โคตรสีวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๑๐
นางสาวดา เซิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๑๑
เด็กหญิงตีรณา ดีมีศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๑๒
เด็กชายทยากร จิวจองบุญ

๋

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๑๓
เด็กชายทศวรรษ แนวกิจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๑๔
เด็กชายทักษิณ แต้มพงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๑๕
เด็กชายทัชชัย ลักษณะสุต

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๑๖
เด็กหญิงทัศพร แซ่ตัง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๑๗
เด็กชายธนกฤต สุวรรณโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๑๘
เด็กชายธนธรณ์ เจริญศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๑๙
เด็กหญิงธมลวรรณ ประมวล

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ควรหา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๒๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เจริญผลิตผล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๒๒
เด็กหญิงธีรนุช ใจใส

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๒๓
เด็กชายธีรวัฒน์ ธัญญสิทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๒๔
เด็กชายธีรวุฒิ ควรหา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๒๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

อิมภักดิ

่ ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๒๖
เด็กชายนนทนัตถ์ สมนึก

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๒๗
เด็กชายนนทพัทธ์ ทองดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๒๘
เด็กชายนภัสพงศ์ รอดสบาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๒๙
เด็กชายนราวิชญ์ สำนักวิชา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงนริสา แสงกระจ่าง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๓๑
เด็กชายนฤนาท ธรรมาจิตต์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๓๒
เด็กชายนฤรงค์ เนติบัตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๓๓
เด็กหญิงนวพรรษ เถาวัลย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๓๔
เด็กชายนัทธพงศ์ หระไชย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๓๕
เด็กหญิงนันทวดี โยธาจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๓๖
เด็กหญิงนันธิยา นันทะพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๓๗
เด็กชายนิติพน ศรีประสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๓๘
เด็กชายนิติภูมิ เทศจาก

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๓๙
เด็กชายบรรจง เฮ้ง

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๐ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงบุญสิตา สุขเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๔๑
เด็กชายปรมินทร์ ตรีศักดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๔๒
เด็กหญิงประติภา สารพล

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๔๓ เด็กหญิงประภาพรรณ
สุขอัตตะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๔๔
เด็กหญิงปริชญา วงศ์เมือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๔๕
เด็กชายปวริศ วงศ์รักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๔๖
เด็กชายปวริศ สำราญเวทย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๔๗
เด็กหญิงปวีณ์สุดา คำเจริญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๔๘
เด็กหญิงปาณิสรา อินสว่าง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๔๙
เด็กชายพงศกร ปตยุรักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายพงศ์ดนัย เย็นฉำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๕๑
เด็กหญิงพรพรรณี ปะสิงชอบ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๕๒
เด็กหญิงพรรณนิภา ดวงธรรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๕๓
เด็กชายพลวัฒน์ นาก้อนทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๕๔
เด็กชายพัชรพล ระเบียบดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๕๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมวิเศษ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๕๖
เด็กหญิงพัทธมน วรรณบล

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๕๗
เด็กหญิงพิชชาอร พลายแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๕๘
เด็กหญิงพิชญา ภู่ระหงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๕๙
เด็กหญิงพิชญา รุ่งเรือง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงพิณฑ์ญาดา กัญญาพิภัทร

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๖๑
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เหมือนเรือง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๖๒
เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร รัตนวิจิตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๖๓
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ วงศ์อยู่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๖๔
เด็กหญิงพิสุทธา อินทจักร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๖๕
เด็กหญิงภัณฑิรา จันทร์พราหมณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๖๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ควรหา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๖๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ เงินบุคคล

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๖๘
เด็กชายภาดา คงทน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๖๙
เด็กชายภานุพงศ์ คุ้มหอม

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายภูบดินทร์ โชตินคร

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๗๑
เด็กชายภูริภัทร งามสม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๗๒
เด็กชายภูวดล ธรรมสนิท

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๗๓
เด็กชายภูวดล รุ่งเรือง

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๗๔
เด็กหญิงมณฑิรา มัจฉาเกือ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๑ / ๑๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๘๗๕
เด็กหญิงมนัสวี วงค์อยู่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๗๖
เด็กหญิงมานิตา ปฏิสังข์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๗๗
เด็กชายยศพนธ์ เอกบุญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๗๘
เด็กหญิงยุวดี แซ่เจ็ง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๗๙
เด็กหญิงรมย์นลิน วังแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กชายรัตนพล มะลิวัลย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๘๑
เด็กหญิงลักขณา แวววับศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๘๒
เด็กชายวงกต อินทร์จันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๘๓
เด็กชายวรชาติ สาคร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๘๔
เด็กชายวรวิทย์ รุจิวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๘๕
เด็กชายวรัญู สุวรรณโชติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๘๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ฉลอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๘๗
เด็กชายวรเมธ เชียงทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๘๘
เด็กหญิงวศินี แซ่ตัน

๋

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๘๙
เด็กชายวสุพล เทียนดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กหญิงวัลภา รุ่งเรือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๙๑
เด็กหญิงวาลิชา บรรเทาทุกข์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๙๒
เด็กชายวิภาช บรรจงอักษร

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๙๓
เด็กชายวิวัฒน์ สุวรรณโชติ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๙๔
เด็กชายศิริเทพ บุญมี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๙๕
เด็กชายศุภณัฐ แจ่มใส

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๙๖
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทเลิศ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๙๗
เด็กชายสรชัช ก่อเกือ

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๙๘
เด็กชายสรศักดิ

์

ชูแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๘๙๙
เด็กชายสรศักดิ

์

เสาวรส
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงสรัลพร ทิมเงิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายสิปปกร กระแสสินธุ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงสิริวิมล นวลวัง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กหญิงสุทธิดา ดลเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กหญิงสุภัชชา เจริญศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายสุรพัศ สมหวัง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กชายสุรวัช รัตนวิจิตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

รักถิน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงสุรางคนา ใจสุข

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายสุเทพ อัมรินทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๒ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงหิรัญญา นาชัยสิทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๑๑
เด็กชายอนวัทย์ พลับสอาด

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๑๒
เด็กหญิงอนุสรา ศรีสว่าง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๑๓
เด็กชายอภิวิชญ์ มีบุญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๑๔
เด็กหญิงอภิสรา โอทาน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๑๕
เด็กหญิงอรวรรณ วันณุบล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๑๖
เด็กหญิงอรวรา สุภาพสุนทร

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๑๗
เด็กชายอายุธ จุนจริง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๑๘
เด็กชายอิษฎา สุวรรณโต

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๑๙
เด็กหญิงเกตน์สิรี วงษ์มาก

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงเกวลิน กะจะวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๒๑
เด็กชายเฉลิมพงษ์ ผลาศักดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๒๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา อภิสันตานนท์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๒๓
เด็กชายเรนุวัฒน์ ทุมลา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๒๔
เด็กหญิงแก้วกัลยา ธรรมสนิท

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๒๕
เด็กหญิงแพรวา มัจฉาเกือ

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๒๖
เด็กหญิงไอลดา สุวรรณโชติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๒๗
เด็กชายชัยชนะ ยิมละมัย

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๒๘
เด็กชายณัฐนันท์ ไกรทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๒๙
เด็กชายณัฐวิพล สิวลีวรพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กชายณัฐวิรัล สิวลีวรพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๓๑
เด็กชายดิษยนันท์ รักษาพงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๓๒
เด็กชายธวัชชัย สุวรรณโชติ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๓๓
เด็กหญิงธีรดา ส่งศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๓๔
เด็กชายนพรัตน์ ภู่ระหงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๓๕
เด็กหญิงนันทิมา ล่องแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๓๖
เด็กชายพงศกร พงศ์สุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๓๗
เด็กหญิงลลิตา คำโสภา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๓๘
เด็กหญิงวรพรรณ ธิสาเวทย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๓๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพิมพูล

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายสุวิชา จินดานุ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๔๑
เด็กชายเจษฎากร คำแหง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๔๒
เด็กชายชัชชนะ มีบุญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๔๓
เด็กชายบัญญพนต์ บุญรอ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๔๔
เด็กชายบูรพา วรรณยศ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๙๔๕
เด็กหญิงพัชริดา กมลสาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๕๙/๓๙๔๖
นางสาวกชกร การดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๔๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เพิมพูล

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๔๘
นางสาวกมลพรรณ เกิดศิริ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๔๙
นางสาวกมลวรรณ จิตรตังตรง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๕๐
นางสาวกัญญาณัฐ เฉลิมบุญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๕๑
นางสาวกัญญารัตน์ บุญเฟองฟู

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๕๒
นางสาวกัญฐิกา บุญเพิม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๕๓
นางสาวกันฑิมา เหล็กเพ็ชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๕๔
นางสาวกันยารัตน์ ภิญโญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๕๕
เด็กชายกิตติพศ ใจดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๕๖
นางสาวกิตติยาพร กินโบราณ

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๕๗
นางสาวกุลนัฐ หิรัญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๕๘
เด็กหญิงขวัญมนัส ศิริธรรม

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๕๙
นายคมชาญ พรหมรินทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๖๐
นายคึกฤทธิ

์

ปนนาค
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๖๑
นางสาวจรรยา ศิริธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๖๒
นางสาวจรีพร คชเดช

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๖๓
นายจักรพงษ์ ศรีไพร

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๖๔
นายจักรพันธ์ ศรีไพร

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๖๕
นางสาวจิตติมา นากุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๖๖
นางสาวจิตติมา โพธิเย็นญาติ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๖๗
นางสาวจิตรดา ใจหาญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๖๘
นางสาวจิรภิญญา ปะสิงชอบ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๖๙
นางสาวจิรภิญญา ศรีอินทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๗๐
นายจิระศักดิ

์

รัชผล
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๗๑
นายจิรายุทธ เหียมหาญ

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๗๒
นางสาวจีรนันท์ จงสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๗๓
นางสาวจุฑารัตน์ หาทรัพย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๗๔
นางสาวจุติพร รืนรมย์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๗๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยืนยง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๗๖
นายฉัตรมงคล ปะสิงชอบ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๗๗
เด็กชายฉัตริน ขันตี

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๗๘
เด็กชายชนะศักดิ

์

อินไร่ขิง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๗๙
นายชนาธิป เชือพลบ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงชนานาถ เรืองศิลป

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๘๑
นางสาวชาลิณี น้อยเจริญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๘๒
นางสาวชาลิสา วงศ์สันติราษฏร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๘๓
นางสาวชุติมา ไชยมงคล

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๘๔
เด็กหญิงฐิตาพร บุญเพิมพูล

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๘๕
นางสาวฐิติชญา จินสิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๘๖
นางสาวฐิติพร เชือพลบ

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๘๗
เด็กหญิงฐิติมา ศิริวรินทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๘๘
เด็กหญิงฑิตฐิตา เจริญศิลป

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๘๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ราญรอน
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๙๐
นางสาวณรานี หวานเสนาะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๙๑
นางสาวณัฏฐนิช ปลืมผล

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๙๒
นางสาวณัฏฐา ปลืมผล

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๙๓
นายณัฐกิตติ

์

วงศ์มะภัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๙๔
นางสาวณัฐนิชา มาตรแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๙๕
นายณัฐพงศ์ บุญเรือง

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๙๖
นายณัฐพงษ์ วงศ์แววดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๙๗
นายณัฐพล ระวังผิด

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๙๘
นางสาวณัฐมน พานทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๓๙๙๙
นายณัฐวุฒิ คงประเสริฐ

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๐๐
นายณัฐวุฒิ เกยูรวรรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงณิชากร ไหวพริบ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๐๒
นางสาวดวงพร รินทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๐๓
นายดำรงพล แขวงรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๐๔
นายทรงพล คุณาบุตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงทฤษฎี สำราญรืน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๐๖
นางสาวทาริกา โพธิขัน

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๐๗
นายธนดล สิทธิบุศย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๐๘
นายธนธรณ์ อายุยืน

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๐๙
นางสาวธนวรรณ ประสานสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ ลอยพิมาย

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๑๑
นายธนวัฒน์ สำแดงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๑๒
นางสาวธนิดา สิทธิบุศย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๑๓
นายธนโชติ เขียวบ้านใหม่

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๑๔
นางสาวธฤษวรรณ เรืองหอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๕ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๐๑๕
นายธวัชชัย ใจดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ คุณเอนก

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๑๗
นายธีรพัฒน์ คำหงษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๑๘
นายธีรภัทร หมืนคีรี

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๑๙
นายธีรศักดิ

์

สร้างการนอก
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายธเนศพล ประดิษฐ์พฤกษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๒๑
นางสาวนภัสสร ใจดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๒๒
นางสาวนัฐพร เจือจุน

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๒๓
นางสาวนิตย์รดี เปรมปรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๒๔
นายนิวัฒน์ เจริญรืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๒๕
นางสาวนุจรี เจริญวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๒๖
นายนเรศ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๒๗
นายบุญญากร เนาวรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงบุษกร วงศ์เมือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๒๙
นายปกรณ์ ม่วงมังมี

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๓๐
นางสาวปวีณ์ธิดา จันทษร

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๓๑
นางสาวปณณพร ถนอมบุญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๓๒
นางสาวปาริฉัตร ใจสอาด

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๓๓
นางสาวปณฑิรา รืนรมย์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๓๔
นายพงศกร ชนะพงษ์มา

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๓๕
นายพงศภัค หวานเสนาะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๓๖
นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๓๗
นางสาวพรธิตา สุขเทพ

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๓๘
นางสาวพรพรรณ วิทยานุกรณ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๓๙
นางสาวพรพรรษา เทียมศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๔๐
นางสาวพรสินี ทองก้อน

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๔๑
นางสาวพฤกษา หวานเสนาะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงพลอยไพริน สีบาดาล

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๔๓
นางสาวพันธุ์ทิพย์ ถวิล

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๔๔
นางสาวพิมพ์ชนก หาญกล้า

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๔๕
นางสาวพิมพ์ลภัส สดเสมอ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๔๖
นางสาวภรทิพย์ สุภะธีระ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๔๗
นายภัทรพงษ์ ประกอบกิจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายภัทรพล พานทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๔๙
นายภานุพงษ์ ศรีพวงวงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๐๕๐
นายภิญโญ เมืองวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๕๑
นายภูตะวัน วิจิตรกูล

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๕๒
นายรณกร ไชโย

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กหญิงรวิสรา พูลสนอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๕๔
นางสาวรัญชิดา ใจเย็นดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๕๕
นางสาวรัตนาภรณ์ กองทรัพย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายรุจ โสภิบาล

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๕๗
นางสาวรุจิรดา จุลละวร

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงรุจีรัตน์ ใจคง

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๕๙
นางสาวรุ่งทิวา เล่งซง

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๖๐
นางสาวรุ่งทิวา โปร่งอากาศ

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๖๑
นางสาวลัคนาภรณ์ ปราณี

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงวรนุส ปนแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๖๓
นางสาววรรณภา เจริญมี

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๖๔
นางสาววรรณยา ขันติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๖๕
นางสาววรรณา ทองคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๖๖
นางสาววรัญญา คล่องแคล้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๖๗
นางสาววราภรณ์ พันธ์พญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๖๘
นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๖๙
นางสาววรินธร สุวรรณวัฒน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๗๐
นางสาววริยา ศักดาเพชรศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๗๑
นางสาววริศรา วรรณสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๗๒
นายวัทนพร ดังสนัน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๗๓
นายวิชญ์ชานนท์

วรรณรักษ์ภิญโญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กชายวินัย หน่ายหนีชัว

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๗๕
นางสาววิภวา พานิชการ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๗๖
นางสาววิภวานี พานิชการ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๗๗
นางสาววิลาวัลย์ ยืนนาน

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๗๘
นายวีรภัทร ศรีสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๗๙
นายศตวรรษ แสวงผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๘๐
นายศรัณย์ภัทร ผาสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๘๑
นายศราวุฒิ วงค์ทิม

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงศศิวิมล เกิดผล

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๘๓
นางสาวศิรินภา วัฒนศิริ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๘๔
นางสาวศิรินภา สังทอ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ โมหา

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โมหา

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กชายศิวกร เปยมงาม

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๘๘
นายศุภกิจ เพ็ชรสุวรรณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กหญิงศุภรดา แซ่ตัน

๋

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๙๐
นางสาวศุภลักษณ์ เปลียนทัศ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๙๑
นายสหรัฐ นิสสัยมัน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กชายสหฤทธิ

์

เชือจีน

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๙๓
นายสัญญา บุญมี

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๙๔
นางสาวสาธิตา เพียรสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กหญิงสิตานันท์ มะลิวัลย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๙๖
นายสิทธิพงษ์ สิงห์ทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๙๗
นางสาวสุจิรา ณรงค์เดช

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๙๘
นางสาวสุชานาฎ เฟองประยูร

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๐๙๙
นางสาวสุชานาฎ ใจดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๐๐
นายสุทา ทองสร้อย

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กหญิงสุนันฑา เกษราธิคุณ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๐๒
นางสาวสุพรรษา อุทัยวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๐๓
นางสาวสุพิชชา คิดรอบคอบ

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๐๔
นางสาวสุรีรัตน์ อินกะมนต์

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๐๕
นางสาวอชิรญาณ์ หวานเสนาะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กชายอดิศรณ์ เพ็ชรสุวรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๐๗
นางสาวอทิตยา ทองใบ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๐๘
นายอธิราช สุดประเสริฐ

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๐๙
นางสาวอนงค์นาฏ ปะสิงชอบ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๑๐
นางสาวอนุรดี มณีรัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๑๑
นายอภิสมย์ สินปรุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๑๒
นางสาวอรนันท์ ราญรอน

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๑๓
เด็กหญิงอรวี ชอบรู้

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๑๔
นางสาวอรอนงค์ นะภูโต

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๑๕
นางสาวอักษราภัค บุญยิงเหลือ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๑๖
นายอานนท์ สิทธิพงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๑๗
นางสาวอารียา แสนเหล็ก

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๑๘
นางสาวอารีรัตน์ ชาญด้วยกิจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๑๙
นางสาวเกศศินี สุระพินิจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๑๒๐
นายเกียรติพงษ์ วงษ์มีศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๒๑
นายเกียรติภูมิ คำสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๒๒
นางสาวเก็จแก้ว ใจดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๒๓
นางสาวเบญจวรรณ บำเพ็ญทาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๒๔
เด็กหญิงเบ็ญจารัตน์ ใจดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๒๕
นางสาวเมธาวี

อำนวยพรพิพัฒน์
๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๒๖
นางสาวเวณิกา รักชาติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๒๗
เด็กชายเอกภพ เผ่าพันธ์ดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๒๘
นางสาวแก้วกานดา ปญโญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๒๙
นางสาวแสงรวี ไชยฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๓๐
นางสาวแฮนน่า ริชาร์ด

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๓๑
นางสาวโชติกา โอทาน

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๓๒
นางสาวโชติมา เอือเฟอ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๓๓
นางสาวไพลิน สูงล้น

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๓๔
นายไพโรจน์ ฉายาชวลิต

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๓๕
นางสาวกนกพร หวานเสนาะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๓๖
นายกรรชัย เอือเฟอ

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๓๗
นายกฤษดา ตังแต่ง

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๓๘
นายคธาศักดิ

์

อ้วนลำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๓๙
นายจตุพล เพิมพูล

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๔๐
นางสาวชลันธร หลำศิริ

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๔๑
นายณฐรัช บุญยิงเอกธนา

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๔๒
นายณัฐพิสิฐ ศิริจำปา

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๔๓
นายณัฐวุฒิ สืบปวน

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๔๔
นายธนพนธ์ พานทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๔๕
นายธนินทร์ธร อภิญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๔๖
นายธีรภัทร เจริญมี

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๔๗
นายนพดล ราญรอน

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๔๘
นายนภสินธุ์ เจริญจิตต์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๔๙
นายนวดล พุทธตรัส

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๕๐
นางสาวนันฑาทิตย์ ทองหล่อ

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๕๑
นายนันทกร งามเสงียม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๕๒
นางสาวนันทิพร อ่อนสังข์

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๕๓
นายนิติธร อวยชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๕๔
นายประวัฒน์ชัย แสวงผล

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๑๕๕
นายปยะวงศ์ จินตนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๕๖
นายพีรยุทธ ทองหล่อ

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๕๗
นายภัทรพล สาครรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๕๘
นายภาณุกร แฉล้มลำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๕๙
นางสาววรรณภรณ์ พุ่มโพธิงาม

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๖๐
นางสาววรรณวิมล หันสัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๖๑
นายวันเฉลิม ขืนเขียว

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๖๒
นายวินัย พานทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๖๓
นายวุฒิภัทร บุญกอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๖๔
นางสาวศิริญญา มุจรินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๖๕
นายสมบัติ เกิดผล

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๖๖
นายสมรักษ์ วงศ์แววดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๖๗
นายสุทิวัส มูลลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๖๘
นายหฤทธิ

์

เพ็ชรสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๖๙
นายอนันต์ ผันผ่อน

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๗๐
นายอนาวิน ไชโย

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๗๑
นายอนุพงษ์ เผือแผ่

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๗๒
นายอภิสิทธิ

์

มันใจ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๗๓
นายออมสิน สุขเย็น

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๗๔
นายอัษฎาวุธ ดีการ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๗๕
นายเกียรติศักดิ

์

เค้ามูล
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๗๖
นางสาวไอรดา สุวรรณโม

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๗๗
นายกิตติพันธ์ เติมต่อ

๐๓/๐๗/๒๕๓๙

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๗๘
นายจิรมิตร จิตตคาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๗๙
นายชาคริต เย็นปลืม

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๘๐
นายณัฐพล ทังทอง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๘๑
นายธราดล สุทธกิจ

๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๘๒
นายพงศธร ทองไพรวัลย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๐
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๘๓
นายพงศธร นาวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๘๔
นายพีรพล จอนโพธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๘๕
นายวสันต์ ศรสันต์

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๘๖
นายสหรัฐ หวานเสนาะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๘๗
นางสาวอภิรดี ใจหาญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๘๘
นายอัครเดช อรัญวาศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๐
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๘๙
นายอิทธิพล อภิญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๐ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๑๙๐
นายเกริกฤทธิ

์

เจริญวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๕๙/๔๑๙๑
เด็กชายกฤตนัย งานดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๑๙๒
เด็กหญิงชมพูนุช จินตะนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๑๙๓
เด็กหญิงชาลิสา พรหมรุจี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๑๙๔
เด็กหญิงชุตินันท์ กิจโกศล

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๑๙๕
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเฟองฟู

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๑๙๖
เด็กชายณัฐิวุฒิ ใจช่วย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๑๙๗
เด็กหญิงทัศนีย์ ปองกัน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๑๙๘
เด็กชายธนวรรธ วิสุทธิแพทย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๑๙๙
เด็กหญิงนฤมล บังเกิดลาภ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงนันทรัตน์ เสน่ห์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กชายนันทฤทธิ

์

สิงห์พะเนาว์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กชายนิพนธ์ ปกคำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กหญิงปพิชญา เพียรชอบ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กชายประวิทย์ ประวันเณย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กหญิงประวีณา ช่างตกแต่ง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงปรัชญา จินตนา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กชายปรัชญา ช่างตกแต่ง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายพงศกร พันธุ์นาค

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กชายพิชชากร จำเนียร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กชายพิศณุ จักรวาฬนรสิงห์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๑๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ทาคำฟู

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๑๒
เด็กชายพีรพัฒน์ น้อยพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๑๓
เด็กชายพีรพัฒน์ มณีโชติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๑๔
เด็กหญิงภัคจิรา เจริญมี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๑๕
เด็กหญิงวิชิตา เสียงเพราะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๑๖
เด็กชายวิธวิทย์ ทองเกตุ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๑๗
เด็กหญิงศตพร เรืองรัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๑๘
เด็กชายศราวุธ สิมวิเศษ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๑๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

เย็นปลืม

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มงคลทิพย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๒๑
เด็กหญิงสรณ์สิริ มันคง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๒๒
เด็กหญิงสลินดา คาพิจารณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๒๓
เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนปชชา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๒๔
เด็กหญิงสุจินันท์ ประเสริฐธรรม

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๑ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๒๒๕
เด็กหญิงสุชาวดี เจริญกลิน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๒๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ กระแจะจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๒๗
เด็กหญิงสุทัตตา จันทร์ศรีละมัย

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๒๘
เด็กหญิงสุพรรษา วงศ์จันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๒๙
เด็กหญิงหทัยชนก ลอยลม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กหญิงอชิรญา สนสาขา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศักดิเพชร

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๓๒
เด็กหญิงอรรถยาพร วงค์ซิม

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๓๓
เด็กหญิงอลิน มัญชุนากร

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๓๔
เด็กหญิงเนตรชนก ประสงค์ศิล

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๓๕
เด็กชายเมธีณัฐ ผาสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินเขาดิน วัดเนินเขาดิน  

รย ๒๔๕๙/๔๒๓๖
เด็กชายกิตติภณ สมคะเน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๓๗
เด็กชายก้องภพ โพธาราม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๓๘
เด็กชายคเชนทร์ อินวกูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๓๙
เด็กชายจตุรงค์ เสน่ห์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงชลธิชา โอทาน

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๔๑
เด็กหญิงญากมน สกุลชาติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๔๒
เด็กหญิงณภัทร ทะสูนย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๔๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ลำศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญหยาด

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๔๕
เด็กหญิงณัฐพร ทะสูนย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๔๖
เด็กชายณัฐพล ควรหา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๔๗
เด็กชายณัฐพล ยมนา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ กระสันต์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ทรัพย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงณิชาภัทร คำสิงห์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๕๑
เด็กชายดนัย จำรูญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๕๒
เด็กชายตรีโรจน์ ยาทองไชย

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๕๓
เด็กชายทวีวัฒน์ คำภา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๕๔
เด็กหญิงธนพร สุวรรณโชติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๕๕
เด็กชายธวัชชัย มณีสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๕๖
เด็กหญิงธัญพิชชา พรมจารี

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๕๗
เด็กชายธีรชัย ซำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๕๘
เด็กชายธีรเดช เพิมพูน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๕๙
เด็กหญิงนฤมล วงศ์แวว

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๒ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กหญิงปราณปริยา ลิมกุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๖๑
เด็กชายพงศกร จูมบาน

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๖๒
เด็กหญิงพัชรพร สุวรรณโชติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๖๓
เด็กชายพัสกร พิริยะวณิชย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๖๔
เด็กหญิงพาขวัญ วงศ์รักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๖๕
เด็กชายพีรดนย์ เจริญรืน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๖๖
เด็กหญิงภัทรพรรณ ดิษฐเหม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๖๗
เด็กชายภาณุ มานะโพน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๖๘
เด็กหญิงมินตรา โพธิซา

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๖๙
เด็กชายรชตะ ตังวงค์

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงรักษยา ก้องเสนาะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๗๑
เด็กชายศุภณัฐ เร่งรีบ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๗๒
เด็กชายสรวิชญ์ ยังยืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๗๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ รัตนวิจิตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๗๔
เด็กชายสิทธิพันธ์ จันเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๗๕
เด็กหญิงสิริญญา พรมพิทักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๗๖
เด็กหญิงสุทัตตา คำแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๗๗
เด็กหญิงสุทัตตา บำรุง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๗๘
เด็กชายอนุสรณ์ เพ็ชรแสง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๗๙
เด็กชายอภิวิชญ์ อาหมัด

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กหญิงอรัญญา เสน่ห์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๘๑
เด็กหญิงอุทัยวรรณ สังข์เพิม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๘๒
เด็กหญิงเกวลิน แก้วสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๘๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา ใจแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๘๔
เด็กชายเอกพันธ์ คำวัง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๘๕
เด็กหญิงงามศิริ ออมชนะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๘๖
เด็กชายณัฐวิทย์ มณีสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๘๗
เด็กหญิงปาลิตา วงค์อยู่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๘๘
เด็กหญิงปนอนงค์ เจริญราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๘๙
เด็กหญิงพรทิพย์ เสาวรส

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายรังสิมันต์ หาญยุทธ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๙๑
เด็กชายวัชรพล เวชโชติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๙๒
เด็กหญิงสุนิตา ตาก๋องแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๙๓
เด็กชายอนุชิต มาโยธา

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๙๔
นายจีรวัฒน์ สมหวัง

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๒๙๕
เด็กหญิงชญาดา เพชรแสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๙๖
เด็กชายพีรพัฒน์ นามวงศ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๙๗
เด็กชายสมบัติ ดอกคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๙๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไพรสน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๔๕๙/๔๒๙๙
เด็กหญิงกมรวรรณ วันแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายกฤษณะ ประทุมชาติ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายกฤษณะ สมประสงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กชายกวินทร์ อภัยนอก

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลวดลาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กชายกิตติกร แก้วมงคล

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายกิตติพงศ์ ปราสัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายจีรยุทธ ณรงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงชญาดา เสืออ่วม

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กชายชยกร จันทร์แจ้ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายชยากร ยอดแสงศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กหญิงชรินพร ไชยตา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๑๑
เด็กชายฐิติพันธ์ ดืนตา

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจปานนำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๑๓
เด็กหญิงณัฐนิชา เอียมอินทร์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๑๔
เด็กชายณัฐรมย์ คาโสจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ โคตถา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๑๖
เด็กหญิงทนัดฎา ชมชัยรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๑๗
เด็กชายทักษิณ มณีวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๑๘
เด็กชายธนูศิลป ชัยมัชฌิม

๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๑๙
เด็กชายนนทพัทธ์ จำเนียรทรัพย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กหญิงนภัสสร หมายเชยกลาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๒๑
เด็กชายนราธิป ฉัตรสุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๒๒
เด็กหญิงนฤมล สุดเสนาะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๒๓
เด็กหญิงนวลทิพย์ อังกุลดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๒๔
เด็กหญิงนุสรา แสงเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๒๕
เด็กหญิงบุปผชาติ ปะถานัง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๒๖
เด็กหญิงปญญาพร คำกลิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๒๗
เด็กหญิงพรทิพย์ สุขมาก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๒๘
เด็กหญิงพรธิวา มูลฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๒๙
เด็กชายพศวีร์ ศรีเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๔ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงพัชรพร เครือรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๓๑
เด็กชายพันธวัช อุดม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๓๒
เด็กชายภัทรภณ พวงพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๓๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โสธรพรสวรรค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๓๔
เด็กหญิงภูวิศา พูลทวี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๓๕
เด็กหญิงยุภา แท่งทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๓๖
เด็กชายรติพงษ์ โขมะพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๓๗
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ศรีบัว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๓๘
เด็กหญิงรุ่งฤดี เหนือเกาะหวาย

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๓๙
เด็กหญิงวชิรญาญ์ กระแสเทพ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงวชิรา คีรีวงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๔๑
เด็กหญิงวรรณิกา ฟกแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๔๒
เด็กชายวิชญะ มาลัยลอย

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๔๓
เด็กชายวีรชน รวยกระบือ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๔๔
เด็กชายวีรภัทร ยาพา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๔๕
เด็กชายศรันยู บุตรคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๔๖
เด็กหญิงศศิตา ช่วยชูทรัพย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๔๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ศิริเขต

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๔๘
เด็กหญิงสิริกร ม่วงเงิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๔๙
เด็กหญิงสิรินทรา ขีดเขียน

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา พุฒลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๕๑
เด็กหญิงสุนิสา รามศิริ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๕๒
เด็กชายอชิน สิงห์เรือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๕๓
เด็กชายอนันตฌา วิลัยพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๕๔
เด็กหญิงอลิศ นิตย์ใหม่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๕๕
เด็กชายอัษฎา วรคันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๕๖
เด็กชายอาทิตย์ ผะเดียงครบุรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๕๗
เด็กชายอาทิตย์ แม้นรัมย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๕๘
เด็กหญิงอินทิรา นาชัยเวช

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๕๙
เด็กหญิงเกวลิน วงศ์น้อย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กหญิงเบญจมาศ กลัดสมบัติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๖๑
เด็กชายเอกชัย ชินทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๖๒
เด็กชายเอกนรินทร์ ศรีรอด

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๖๓
เด็กชายธีรวัฒน์ อดทน ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๖๔
เด็กชายกัมพล ใบทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๕ / ๑๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๓๖๕
เด็กชายฐานพัฒน์ บัวสิงห์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๖๖
เด็กหญิงรติรส มูลสาร

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๖๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนดาหมืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๖๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชโย

๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๖๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เสาร์ชัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ นิติวิธานชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๗๑
เด็กหญิงกมลชนก อินทร์ดี

๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๗๒
นายนันทวัฒน์ สุกแดง

๒๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๗๓
เด็กหญิงวรรณฤดี ขอวรกลาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๗๔
เด็กหญิงสิราวรรณ บุญช่วย

๐๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๔๕๙/๔๓๗๕
นางสาวกรรณิการ์ วงษ์วิสิฏฐ์ ๓๐/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง  

รย ๒๔๕๙/๔๓๗๖
นางสาวลดาวัลย์ โอทาน ๑/๙/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง  

รย ๒๔๕๙/๔๓๗๗
นางวราภรณ์ ไม้ประเสริฐ ๗/๒/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง  

รย ๒๔๕๙/๔๓๗๘
นางชวนพิศ จันทร์สุวรรณ ๒๐/๕/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง  

รย ๒๔๕๙/๔๓๗๙
นางสาววันเพ็ญ อุ่นหะวงศ์

๒๑/๔/๒๕๐๙
โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง  

รย ๒๔๕๙/๔๓๘๐
นางเกตุแก้ว แปนจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง  

รย ๒๔๕๙/๔๓๘๑
นางนภาพร ศรีสุวรรณ ๑/๖/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง  

รย ๒๔๕๙/๔๓๘๒
นางสาวศยามล สอนรำ ๘/๕/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง  

รย ๒๔๕๙/๔๓๘๓
เด็กหญิงคณัสนันท์ จิตณรงค์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๘๔
เด็กชายจตุรงค์ พันธ์งาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๘๕
เด็กหญิงชวิศา จินดาทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๘๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปทุมคณารักษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๘๗
เด็กหญิงณัฐฐา คำบน

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๘๘
เด็กชายธนกร พิชัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๘๙
เด็กหญิงธนัชชา เนียมหอม

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กหญิงพรทิพย์ สุขกายา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๙๑
เด็กหญิงพรนิพา เหวิจิตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๙๒
เด็กหญิงพรหมพร อยู่สมบูรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๙๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีสมบูรณ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๙๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ ปุดแดง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๙๕
เด็กหญิงรมย์นลิน ศรีมณี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๙๖
เด็กหญิงรัตนาวดี อุดม

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๙๗
เด็กหญิงลักษมณตรี ปานเขียว

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๙๘
เด็กชายวงนริณษ์ พันธ์งาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๓๙๙
เด็กหญิงวริศรา โภคา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กชายวีรพล พูนผล

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กหญิงศศินิภา ตรีเดชา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กหญิงสวรินทร์ สีบุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กชายสาธร พันโยศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กชายสิทธิพล ทองเบ้า

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงสุภัชชา ไชยเดช

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กหญิงอรฤทัย รัตนชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธาระถ้อย

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายเอกภพ พงษ์พระเกตุ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ พ่วงกลำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายธีรวัฒน์ อินกลัด

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๑๑
เด็กชายนรินทร์ บุญขาว

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๑๒
เด็กชายพิธิวัต ชะคำรอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๑๓
เด็กชายวรายุ กลินจันทร์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๑๔
เด็กหญิงวริศรา สุดสาคร

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๑๕
เด็กชายศุภกฤต สุพินศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๑๖
เด็กหญิงเกศกมล แซ่เอียว

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๑๗
เด็กชายเอกราช ฤกษ์ดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๑๘
เด็กหญิงไอรดา จิตสมบูรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๑๙
เด็กชายบุญเลิศ แผงตัน

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กชายพงศธร หล่าเฟย

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๒๑
เด็กหญิงเกศราภรณ์ บุศยเพศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๒๒
เด็กชายไพศาล เหล่านุกูล

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๒๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พิมพ์วงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๒๔
เด็กหญิงชมพู สมทรัพย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๒๕
เด็กหญิงชาลิสา แสงรอด

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๒๖
เด็กชายดนุพงษ์ คำเชีย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๒๗
เด็กหญิงทิพย์ธิดา ผมพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๒๘
เด็กชายธนภัทร ใบบัว

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๒๙
เด็กชายธนะพล บัวจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงธารนำทิพย์ ฟุมเฟอย

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๓๑
เด็กชายนนทกร สุ่มงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๓๒
เด็กหญิงนฤมล เพ็งสองสี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๓๓
เด็กหญิงพริมาดา ปรากฎชือ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๓๔
เด็กหญิงมุกดา ไชยกมล

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๔๓๕
เด็กหญิงวัชรินทร์ แก้วหมอ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๓๖
เด็กหญิงณภาภัช เพลียสำบ้อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๓๗
เด็กหญิงอภิชญา เมฆธนานันต์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๓๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ละครเขต
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๓๙
เด็กชายเจษฎา ตาโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ ดาวหาง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๔๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ งามลี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๔๒
เด็กชายธนทัต ดีหลาย

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๔๓
เด็กชายปญจพงศ์ คงเทพพาวุธ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๔๔
เด็กหญิงปยนันท์ เสมานารถ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๔๕
เด็กชายภัทรภณ แสงสิงห์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๔๖
เด็กชายรณสิทธิ

์

ปะกาสังข์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๔๗
เด็กชายวัชระ จำเนียร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๔๘
เด็กหญิงอรวี ประสิทธิพรสิริ

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๔๙
เด็กชายอัคราวุฒิ คำแจง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กชายอัษฎาวุธ ปะโมทานัง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๕๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ กระวานธง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๕๒
เด็กหญิงนริศรา จิมพระ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๕๓
นายนาคินทร์ แอ่งสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๕๔
เด็กหญิงพนิดา แก่นวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๕๕
นายระพีพัฒน์ กาศักดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๕๖
นางสาวศรีธรา กลินจันทร์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๕๗
เด็กชายอภิชาต ศรีจักร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๕๘
เด็กชายเนติพล พู่มาลัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๕๙
เด็กหญิงเปรมกมล ฟกปน

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กหญิงชันญา บัวสุวรรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๖๑
เด็กหญิงดารินทร์ นามวงษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๖๒
เด็กชายปรมัชร์ สงสัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๖๓
เด็กหญิงพจนา แสนหาร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๖๔
เด็กชายพรชัย เอียมประโคน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๖๕
เด็กหญิงพรรณพัชร สุปะโกสัง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๖๖
เด็กชายพรรษา โพธิสุข

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๖๗
เด็กหญิงภัทราพร ภักดิสงศรี

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๖๘
เด็กหญิงรัตนมน เพ็ชรชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๖๙
เด็กชายวงศธร สิทธิพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กหญิงวรรณสิตา ไทยกมล

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๗๑
เด็กชายหัตชัย ต้นคูณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๗๒
เด็กหญิงอาริษา ไชยศรีรัมย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๗๓
เด็กหญิงเกศิณี มาอีน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เทพวาที

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๗๕
เด็กหญิงฐายินี ศรียา ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๗๖
เด็กหญิงวันเพ็ญ ทองดี

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๗๗
เด็กหญิงธิติญา ภุมมาลา

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๗๘
เด็กชายณัฐชานนท์ วรรัตน์

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ แก่นทิพย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายกฤษณะ จันทร์แสง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๘๑
เด็กหญิงกาญจณา ชมภู

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๘๒
เด็กชายจิรวัฒน์ สถิรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ ผาสุข

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๘๔
เด็กหญิงบุษกร พาทา

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๘๕
เด็กชายพงศ์ภัค เหล่าทา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๘๖
นายพลวัต คำแดง

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๘๗
เด็กหญิงพลอยทิพย์ บุญญานันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๘๘
เด็กชายพัชรพล ชาลี

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๘๙
เด็กหญิงภคินี สัจจกุล

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ เสงียมจิตร

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๙๑
เด็กหญิงสุภาพร คุณโคตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๙๒
เด็กหญิงอมร นันท์ไชย

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๙๓
เด็กหญิงเกวลิน มาอีน

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๙๔
เด็กหญิงเนาวรัตน์ กองทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๙๕
เด็กชายเพชรพลรัตน์ ทันการ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๙๖
เด็กหญิงศศินา สำรวมจิต

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๙๗
เด็กหญิงกฤษณา ไกรเลิศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๙๘
เด็กหญิงกัณฐิกา บางแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๔๙๙
เด็กชายภาณุวิชญ์ เสาะสมบูรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ คมแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คำแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กชายธนกฤต นาแพง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กชายนิพัทธ์ เอกมหาสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงบุณฑริกา พุ่มตาด

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กชายปยะพงศ์ นามอักษร

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กหญิงรุ่งนภา เสือพร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายสิริสุข แนวโนนทัน

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงอติมา พันธะแสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองระอา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กหญิงจันนี สุน

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๑๑
เด็กชายจันรอน สุน

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๑๒
เด็กหญิงชลธิชา แซ่ตัง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๑๓
เด็กชายณัฐพงค์ โพธิราช

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๑๔
เด็กหญิงธีรดา บุญเมือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๑๕
เด็กหญิงนิตยา บรรทัดจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๑๖
เด็กหญิงบัณฑิตา สมพร

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๑๗
เด็กชายปวรุตม์ แพน้อย

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๑๘
เด็กชายพรชัย บรรจงทรัพย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๑๙
เด็กชายพิมนต์ เข็มทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กชายอดิศร ใจมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๒๑
เด็กหญิงอนงนารถ กะการดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๒๒
เด็กชายอลงกรณ์ แซ่เล้า

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๒๓
นางสาวอารีย์ ทอน

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๒๔
เด็กชายจักรพรรณ เทียมราช

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๒๕
เด็กชายนนทกานต์ เทพวงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๒๖
เด็กหญิงรุ้งทิพย์ มูลโค้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๒๗
นางสาวศศิธร พนมศรีสกุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๒๘
นายศุภสัณห์ สุขล้น

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๒๙
เด็กหญิงอมราวดี สมพร

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กชายกชกร แพ่งสองคอน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ พิบาล

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๓๒
เด็กชายกรรชัย มอญวงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๓๓
เด็กชายกรวิชญ์ ธรรมสุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๓๔
เด็กชายกฤตภาส เรือนประเสริฐ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๓๕
เด็กหญิงกัญญพัชร เดชาสินวิไล

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๓๖
เด็กชายกัลยกร สุขศิริ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๓๗
เด็กหญิงกัลยา จันทะแสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๓๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญล่า

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๓๙
เด็กหญิงกุลนิดา ก่อกุศล

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๐ / ๑๙๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงกุลนิดา ช่างปลูก

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๔๑
เด็กหญิงกุสุมา มาณพ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๔๒
เด็กหญิงครองขวัญ ฤทธิวงศ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๔๓
เด็กชายคุณธรรม นึกสม

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๔๔
เด็กชายจักรภัทร ปริวออม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๔๕
เด็กหญิงจิตนภา ช่วยมิตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๔๖
เด็กชายจิรภัทร เกศสถิตสกุล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๔๗
เด็กหญิงจิรวรรณ พลเก่ง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๔๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ วานะติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๔๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ เทียบเพชร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงจีรนันท์ แพงประโคน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๕๑
เด็กหญิงจุฬารักษ์ กลินสุคนธ์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๕๒
เด็กหญิงชนินาถ กิจภาษิต

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๕๓
เด็กหญิงชนิษฐา ปรัชญกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๕๔
เด็กหญิงชยิสรา บุญกลัน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๕๕
เด็กหญิงชลินทรา หลายพา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๕๖
เด็กชายชัฎโชติ กลินมาหอม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๕๗
เด็กชายชินวัตร เกศรีสม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๕๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทรงอุบล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๕๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วังชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กหญิงญาณิศา เจสันเทียะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๖๑
เด็กหญิงฐาปนีย์ จอกแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๖๒
เด็กหญิงณภัทร กองทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๖๓
เด็กชายณภัทร ศิริแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๖๔
เด็กหญิงณัฎฐิยา โถทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๖๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประวงษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๖๖
เด็กหญิงณัฐพร จันทร์วิโรจน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๖๗
เด็กหญิงณิชกานต์ กล่อมแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๖๘
เด็กหญิงธนพร สุทธิพันธ์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๖๙
เด็กหญิงธนวรรณ สุทนต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงธนัชชา พึงพระพร

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๗๑
เด็กหญิงธมลวรรณ อ่วมเปยม

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๗๒
เด็กหญิงธรรพ์ญพร เดชะธนาศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๗๓
เด็กหญิงธัญพิชชา รอดประทับ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๗๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตวัฒนชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๑ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๕๗๕
เด็กชายธีธัช ศรนิล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๗๖
เด็กหญิงธีรดา อภิรมรัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๗๗
เด็กหญิงธีระนาฎ อัปมานะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๗๘
เด็กชายนราธร พันประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๗๙
เด็กหญิงนฤมล อ่วมเสือ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กชายนัชฐพล เหมือนวงธรรม

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๘๑
เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีวิเชียร

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๘๒
เด็กหญิงนันทวัน ชาวนาแปน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๘๓
เด็กหญิงนันทิชา ชมดวงดาว

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๘๔
เด็กชายนิติพงษ์ ขัดสีทะลี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๘๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรษาระเดช

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๘๖
เด็กหญิงบุณยเกตุ เชิดชูพงษ์พันธุ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๘๗
เด็กหญิงปนวรรณ กลินระรืน

่ ่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๘๘
เด็กหญิงปนัดดา ศรีมันตะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๘๙
เด็กหญิงประกายรัตน์

ยมจินดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงปริตา โชตน์นิธิกร

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๙๑
เด็กหญิงปองกานต์ กระสินธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๙๒
เด็กหญิงปยธิดา สมจิตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๙๓
เด็กหญิงปยากร ประสมพร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๙๔
เด็กหญิงปุณยนุช ยิมเนียม

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๙๕
เด็กชายพงศกร ดังก้อง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๙๖
เด็กหญิงพนิดา จันทร์ไพสณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๙๗
เด็กหญิงพนิตนันท์ เจตน์จำลอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๙๘
เด็กชายพศิน สายโสภา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๕๙๙
เด็กหญิงพัชราภร บุญใหญ่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงพัทธ์ศรินทร์ ดอกไม้

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงพันธ์นันท์ เกิดจันทรา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กหญิงพิจิตรดา ขันนางรัมย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงพิมพิศา จันเภา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมืองจุมพล

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กหญิงพิมพ์พลอย ศรีไชย

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กหญิงพิมพ์วิไล เย็นสบาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กหญิงภัคจิรา ศิริเมฆา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กหญิงภัทรสุดา สุจิณโณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กหญิงภัทรสุตา พิมพ์จันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๒ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กหญิงภาณิวรรณ โตธัญญะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๑๑
เด็กชายภาณุพงศ์ อรัญโสด

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๑๒
เด็กหญิงภาวินี ครองข้าวนาสาร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๑๓
เด็กชายภาสุ กรุนอก

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๑๔
เด็กหญิงภิยดา สกุลเลิศวาณิช

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๑๕
เด็กชายภูผา ชินเครือ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๑๖
เด็กชายภฑิล คุ้มชาวนา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๑๗
เด็กหญิงมัชฌิมา ชมภูศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๑๘
เด็กหญิงรัชนีกร วิลาศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๑๙
เด็กหญิงรัตติยากร นาบำรุง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ หันเสมอ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๒๑
เด็กหญิงวรพรรณ คมขำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๒๒
เด็กหญิงวรัญญา ศรีจันทร์นิล

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๒๓
เด็กหญิงวรัมพร สินเคราะห์

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๒๔
เด็กหญิงวรางคณา ยุตตานนท์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๒๕
เด็กหญิงวันทิตรี มาตโสภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๒๖
เด็กหญิงวิชญาดา จิตรเวช

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๒๗
เด็กหญิงวิภาดา คนตรง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๒๘
เด็กหญิงวีรชา บุตรดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๒๙
เด็กหญิงศวิตา ทะเสนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กหญิงศศิธร กิฬาภักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๓๑
เด็กชายศุภชีพ ธรรมชาติสร้าง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๓๒
เด็กชายศุภณัฐ ราชสินธุ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๓๓
เด็กหญิงศุภนันท์ โพธิทอง

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๓๔
เด็กชายสรยุทธ พยัคฆ์สิงห์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๓๕
เด็กชายสหรัฐ บุษราตระกูล

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๓๖
เด็กชายสหรัถ สาเหม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๓๗
เด็กหญิงสิริยากร ทองแฉล้ม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๓๘
เด็กหญิงสุกัญญา มณีวงค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๓๙
เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีอัสดร

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ บัวสี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๔๑
เด็กหญิงสุพิชญา หงษ์บัวภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๔๒
เด็กหญิงสุวนันท์ แก้วอำไพ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๔๓
เด็กหญิงหทัยชนก ตะวัน

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๔๔
เด็กหญิงอทิตยา สิงหาแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๓ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๖๔๕
เด็กหญิงอธิชา อุปแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๔๖
เด็กหญิงอรัญญา ชูไสว

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๔๗
เด็กหญิงอริสา จูดเดช

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๔๘
เด็กหญิงอริสา ผาสุข

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๔๙
เด็กหญิงอัญจิดา มุ่งผลดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กหญิงอัญชิสา อ้นใจเอือ

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๕๑
เด็กหญิงอัญธิกา จินดาธรรม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๕๒
เด็กชายอัฏสิทธิ

์

ทองวัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๕๓
เด็กชายอาณกร เดชคต

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๕๔
เด็กชายอาณาจักร สุยหนู

๐๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๕๕
เด็กหญิงอาภารัตน์ โคบาล

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๕๖
เด็กหญิงเจรจา เข็มกลัด

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๕๗
เด็กหญิงเนตรชนก เทศศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๕๘
เด็กหญิงเบญจมาศ อินดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๕๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ จันทะกิจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๖๐ เด็กหญิงเพชรนำหนึง

่

เกตุจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๖๑
เด็กชายเมธัส พันธ์โพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๖๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เงาะงาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๖๓
เด็กหญิงเหมรัตน์ ทะวะรุ่งเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๖๔
เด็กหญิงเอมอร พรมเพ็ง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๖๕
เด็กชายแทนคุณ พลเดช

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๖๖
เด็กหญิงไอยรา พันธุ์เพิมพูน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๖๗
เด็กหญิงกนกพร ลำดับวงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๖๘
เด็กหญิงกฤติยาพร พรหมลอย

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๖๙
เด็กหญิงกัญยรัตน์ รัชตพรทิพย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงกัลยา ขุนสะเดียง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๗๑
เด็กหญิงกาญจนาพร สมฤทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๗๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย สุขขาน

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๗๓
เด็กหญิงจารวี ฉัตรอินทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๗๔
เด็กชายจิระศักดิ

์

พังพิศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๗๕
เด็กหญิงณัฐริกา ปนแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๗๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ พิณทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๗๗
เด็กหญิงดรัลพร ศึกษากิจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๗๘
เด็กชายธงชัย สินธุสาร

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๗๙
เด็กหญิงธนวรรณ โหมดศิริ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ นันทะกุล

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๘๑
เด็กหญิงนัถธิภา แก้วบาง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๘๒
เด็กหญิงปนัดดา ไชยโกฎ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๘๓
เด็กชายผลพันธิน ยามสุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๘๔
เด็กชายพัชรพงศ์ บูรณพันธ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๘๕
เด็กหญิงวรรณิศา อุดชาชน

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๘๖
เด็กชายวรวิทย์ นุภาพ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๘๗
เด็กชายวิบูลย์ อ่องจรูญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๘๘
เด็กหญิงศิริณภา เทียมทัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๘๙
เด็กชายสันติ อิมในบุญ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงสุพรรษา ทรงพินิจธรรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๙๑
เด็กหญิงสโรชา แซ่กัง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๙๒
เด็กชายอนุสรณ์ จิราช

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๙๓
เด็กหญิงอัญชสา เกิดโภคา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๙๔
เด็กหญิงอานันตยา เจริญสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๙๕
เด็กชายอุเทน คงวิเชียร

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๙๖
เด็กหญิงเจนจิรา บุญญานุสนธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๙๗
เด็กหญิงชลันดา ใจวงษ์สี

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๙๘
เด็กหญิงนวันธร บุญมาพรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๖๙๙
เด็กหญิงปรียาพร ทับแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๗๐๐
นางสาวปยณัฐ อารีราษฎร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๗๐๑
นางสาวพิยดา ขำมา

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กหญิงภัทราพร แปงแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กหญิงลลิต์ภัทร ศรียวน

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๗๐๔
นางสาววาสนา พึงเย็น

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๗๐๕
นายศิริพงษ์ ทองราย

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๗๐๖
นางสาวสาวิตรี ดิเรกศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๗๐๗
นางสาวสิดาพร เสาสุดใจ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๗๐๘
นางสาวสุทธิดา นามเพชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๗๐๙
นางสาวอัญชรี พานทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๕๙/๔๗๑๐
นายณัฐพล สุทธิวารี

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๑๑
นายสุภชีพ สีราช

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๑๒
นายธิติวุฒิ แซ่ลิง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๑๓
นายอรรถสิทธิ

์

กังวานธรรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๑๔
นายมาวิล อินทราภรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๕ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๗๑๕
นายสุรเชษฐ ห้องหาญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๑๖
นายพุฒิพงศ์ จันทร์ทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๑๗
นายธีรภัทร ซือตรง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๑๘
นายณพล เจตะวัฒนะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๑๙
นายอิทธิพล ยิมเนียม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๒๐
นายลัทธพล ดาวงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๒๑
นายณัชพล สิมมาทัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๒๒
นายกนต์ธร เทียงแน่

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๒๓
นายณัฐพล กำพุด

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๒๔
นายคุณานนต์ สวนเข็ม

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๒๕
นายชนกันต์ สนิทเชือ

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๒๖
นายบูรพา ผาสุขยืด

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๒๗
นายวีรพัฒน์ พวงจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๒๘
นายวัชรินทร์ วันชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๒๙
นายรัตน์ชาย แดงชาติ

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๓๐
นายธนวัฒน์ ปูสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๓๑
นายเมธวิน แซ่ลิม

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๓๒
นายกิตติพศ นุ่มนิม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๓๓
นายธนดล คำดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๓๔
นายณรงศักดิ

์

บุญประคม
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๓๕
นายธนภัทร ทองคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๓๖
นายธีรพงศ์ ตอนสี

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๓๗
นางสาวศิริพร สารากาล

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๓๘
นางสาววันทกานต์ อยู่เย็น

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๓๙
นางสาวบุญสิตา เจือจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๔๐
นางสาวอิงค์สุมณซุ์ ชุ่มบุญยืนยง

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๔๑
นางสาวชนัดดา โพธิทอง

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๔๒
นางสาวพรรณณิกา ภิรมย์ฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๔๓
นางสาวญาณิศา เจตะวัฒนะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๔๔
นางสาวพจนารถ เนืองจำนงค์

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๔๕
นางสาวสุชาดา จันทร์ชา

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๔๖
นางสาวเพ็ญรัตน์ วรรณกี

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๔๗
นางสาวรัฐนันท์ อุ่นแทน

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๔๘
นางสาวตรีญารัตน์ พงษ์กระสินธุ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๔๙
นางสาวณัฐชยา เดชบุญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๗๕๐
นางสาวนลินรัตน์ เดือนอุ่น

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๕๑
นางสาวสิรินันท์ สุขุมพรรณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๕๒
นางสาววิรตา เลียงพรพัฒนา

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๕๓
นางสาวกุลธิดา เข็มเงิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๕๔
นางสาวพรนภัส มีลาภ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๕๕
นางสาววิชุดา บุญเลิศ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๕๖
นางสาวสุกัญญา สุขคำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๕๗
นางสาวอภิญญา กุบแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๕๘
นางสาวจิตตราภรณ์ บุญเสริม

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๕๙
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ

์

บางสอน
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๖๐
นางสาวสิริกุล เจียมศิริ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๖๑
นางสาวฆัษพร ทับทิมหอม

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๖๒
นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๖๓
นางสาวพรชิตา สุดแสง

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๖๔
นางสาวเพชรกมล อินทรวัติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๖๕
นางสาวณรัญญา แซ่ตัง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๖๖
นางสาวธัญลักษณ์ ตระกูลพิศาลชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๖๗
นางสาวปภัสรา เสนาะคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๖๘
นางสาวรัตนาวดี จันทะสิงห์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๖๙
นางสาวปริยาภัทร ทองเกิดหลวง

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๗๐
นางสาวกุสุมา ไชยราช

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๗๑
นางสาวศิรภัสสร สมุทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๗๒
นางสาวปรางทิพย์ วิทยพัฒนาพร

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๗๓
นางสาวกัญญาภัค เอือเพือ

้ ้

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๗๔
นางสาวบวรภัค ไทรไกรกระ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๗๕
นางสาวพิชญธิดา สลาลัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๗๖
นางสาวพันธิสา การกระสัง

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๗๗
นางสาวจุฑามาศ คำแหงวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๗๘
นางสาวโชติกา จูชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๗๙
นางสาวนพรดา แช่มชืม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๘๐
นางสาวมุธิดา ปรานคร

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๘๑
นางสาวกมลวรรณ เพียรภักดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๘๒
นางสาวจิดาภา พรมรักษา

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๘๓
นางสาวธัญชนก มหาสังข์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๔๕๙/๔๗๘๔
แม่ชีธนสร เจริญวงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๒๓

วัดคลองบางบ่อ วัดคลองบางบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๗๘๕
นายสิทธิพร ชืนอารมย์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๘๖
นายไชยภพ บางสอน

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๘๗
นายธงธวัช เถือนสุข

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๘๘
นายภูริพัฒน์ รืนรมย์

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๘๙
นายพงศกร ศรัทธาธรรมเลิศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๙๐
นายจักรพรรดิ

์

ขุนคำดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๙๑
นายลัทธพล นาคทัง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๙๒
นายอภิชาติ เงินเกษม

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๙๓
นายนนทพัทธ์ สว่างพร้อม

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๙๔
นายธนพล งามเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๙๕
นายนนทวัฒน์ สิงห์คำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๙๖
นายจิราวุฒิ กว้างใหญ่

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๙๗
นายปณิธิ ณรงค์ฤทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๙๘
นายวัชรพล ชืมเอียม

่ ่

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๗๙๙
นายสหัสวรรษ ไตรภพโชติสกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๐๐
นายติณณ์ ศิริสุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๐๑
นายตุลธร ศิริสุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๐๒
นายจักริน สุขเจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๐๓
นายชัยโรจน์ ทิพนัด

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๐๔
นายบุญญฤทธิ

์

เกษี
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๐๕
นายพีรพัฒน์ นวลสิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๐๖
นายรวินันท์ บุญคุณ

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๐๗
นายวิทวัส กิจจินดาหรา

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๐๘
นายศราวุฒิ เจริญกิจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๐๙
นายหัสวรรษ จำปาเนียม

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๑๐
นายเศรษฐถูมิ ภัทรพสุกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๑๑
นายธนพล กิจจินดาหรา

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๑๒
นายอภิรักษ์ มณีอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๑๓
นายจตุรสิทย์ ชืมบาน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๑๔
นายชานนท์ โคตรแสนเมือง

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๑๕
นายวีรภัทร ชามี

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๑๖
นายธนภัทร สงวนญาติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๑๗
นายอนุชา เสือกลิน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๑๘
นายกัมพล วิวัฒนวานิชกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๑๙
นายชลกร กิตติกรเศรษฐ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๘๒๐
นายนันทวุฒิ รัตโนภาส

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๒๑
นายสมเจตน์ เจริญสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๒๒
นางสาววนัชพร สุทธิประภา

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๒๓
นางสาวเสาวลักษณ์ อ้นปรางค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๒๔
นางสาวตวิษา งามเสงียม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๒๕
นางสาววรรณิกา ทองสาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๒๖
นางสาวชาลี ขำเทวี

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๒๗
นางสาวชนากานต์ รืนรมณ์

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๒๘
นางสาวชลิตวรรณ เลิศนา

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๒๙
นางสาวชมพูนุท กรงทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๓๐
นางสาวปวีรา เสนคราม

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๓๑
นางสาวนิสา จิตรักษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๓๒
นางสาวภัคจิรา คร้ามบุญลือ

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๓๓
นางสาวศรัณย์พร ชัยมงคล

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๓๔
นางสาวนภิสา วงศ์เนียม

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๓๕
นางสาววรรณสิริ การไพบูลย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๓๖
นางสาวปยภรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๓๗
นางสาวพรธิตา แซ่ฮ้อ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๓๘
นางสาวอรพรรณ ไทยประเสริฐ

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๓๙
นางสาวพรชนก จันทร์ทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๔๐
นางสาวปทมา ยิมเยืยน

้ ้

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๔๑
นางสาวขนิษฐา สว่างโซดา

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๔๒
นางสาวเกศรินทร์ เรืองรอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๔๓
นางสาวกชกร หวังดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๔๔
นางสาวนิโลบล บุญช่วย

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๔๕
นางสาวมุขธิดา เกิดโสภา

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๔๖
นางสาวชิดชนก ปานแสงทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๔๗
นางสาวนันท์ธิศา อักษรพจน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๔๘
นางสาวญาณกร เนตนิตยร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๔๙
นางสาวชนนิการต์ ปรีเปรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๕๐
นางสาวเจนจิรา จันทอง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๕๑
นางสาวปวีณ์นุช แจ่มจำรัส

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๕๒
นางสาวชลิตา แทนทด

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๕๓
นางสาววริศรา ศรชมแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๕๔
นางสาวภวิกา โตสิงห์ราช

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๘๕๕
นางสาวจารุพร สังข์สัจจธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๕๖
นางสาววิภวา ทองธรรมชาติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๕๗
นางสาวณัฏฐา เพ็ชรพลอย

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๕๘
นางสาวพรรษมน ตีชายรัมย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๕๙
นางสาวเมธีรา วงศ์อ่อง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๖๐
นางสาวสาลินี อ่อนศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๖๑
นางสาววิมลวรรณ วงศ์สา

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๖๒
นางสาวเกษมณี วงศ์น้อย

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๖๓
นางสาวบรรเจียง พรสวรรค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๖๔
นางสาวมณีรัตน์ สอาดโษฐ

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๖๕
นางสาวนฤมล ภิญโญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๖๖
นางสาวกันฑ์ณิกา แซ่อุ่ย

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๖๗
นางสาวนฤมล ชูเกตุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๖๘
นางสาวชมพูนุช ดวงดารา

๓๑/๑๐/๒๕๓๖

วัดชุมนุมใน วัดชุมนุมใน  

รย ๒๔๕๙/๔๘๖๙
นายวริศ ศรีเกิด

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๗๐
นายสรวิชญ์ เทียงประเสริฐ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๗๑
นายกมลภู ยังอยู่

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๗๒
นายนฤดม สาธร

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๗๓
นายนิรุทธ์ นาดแท้

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๗๔
นายวิษณุ สายพนัด

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๗๕
นายมารุต พากเพียร

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๗๖
นายพงศ์ปณต ทองงาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๗๗
นายจิรายุ วงศ์ตรุษ

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๗๘
นายสรวิชญ์ กุลรัตน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๗๙
นายสินธร พลูผล

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๘๐
นายกฤษฎา บุญรอด

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๘๑
นายธีรพันธ์ ใหญ่ไล้บาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๘๒
นายพิชัย พิชญ์ภูมิสกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๘๓
นายสรวิศ สุทธิผล

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๘๔
นายพงศกร กิจประกอบ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๘๕
นายกิตติพัศ นารถมณี

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๘๖
นายสุรเชษฐ์ สร้อยสังวาลย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๘๗
นางสาวชนิสรา แสงกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๘๘
นางสาวณีรนุช ลมปลิว

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๘๙
นางสาววรรณพร แซ่เล้า

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๐ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๘๙๐
นางสาวจิราภา เชือตะโปน

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๙๑
นางสาวภัทราภรณ์ นาคะอินทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๙๒
นางสาวรวิภา ยังยืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๙๓
นางสาวสิริยากร รอดมาลัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๙๔
นางสาวเกวลิน เผ่าด้วง

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๙๕
นางสาวปาริฉัตร อาจประโคน

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๙๖
นางสาวมินตรา บุญประคม

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๙๗
นางสาวผกาสินี นะที

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๙๘
นางสาวอริสรารักษ์ ทองธรรมชาติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๘๙๙
นางสาวจารวี สร้อยสังวาลย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๐๐
นางสาวสโรชา พิมพิเสน

๒๒/๑๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๐๑
นางสาวพรรณพัชร สุวรรณโชติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๐๒
นางสาวธิดาภรณ์ เก็บรักษา

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๐๓
นางสาวญาณินี มหาราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๐๔
นางสาวกนกนิภา บุญยังยืน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๐๕
นางสาวพิชยาภรณ์ เพิมพูน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๐๖
นางสาววิภาดา สาลิกา

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๐๗
นางสาวสุพิชญา ประดิษถาวร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๐๘
นางสาวเกศินี เอียมพลับใหญ่

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๐๙
นางสาวพรทิพย์ กองคำแสน

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๑๐
นางสาวสุธารทิพย์ เหลืองอ่อน

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๑๑
นางสาวพิมพิดา สังวร

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๑๒
นางสาวปญญาพร แซ่ว่อง

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๑๓
นางสาวรสิกา พันธ์จันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๑๔
นางสาวกันต์ฤทัย น้อยหนู

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๑๕
นางสาวจิรัชญา สว่างทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๑๖
นางสาวรนียา ผ่อนร้อน

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๑๗
นางสาวกชพร พินเกตุกร

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๑๘
นางสาวปยาอร แซ่แต้

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๑๙
นางสาวรสิกา บุญมัน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๒๐
นางสาวอรกานต์ คงทรัพย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๒๑
นางสาววรรณพร นาคประสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๒๒
นางสาวปลายฝน สโมสร

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๒๓
นางสาวนิดา บำรุง

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๒๔
นางสาวศิรวรรณ จันทร์เขียว

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๑ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๙๒๕
นางสาวณัฐพร กำพุด

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๒๖
นางสาวพิมพกานต์ ปลืมผล

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๒๗
นางสาวกานดา บุญเกิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๒๘
นางสาวพัสวี วิริยะพงศ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๒๙
นางสาวณัชชา แซ่ตัง

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๓๐
นางสาวพัชรี ระยับศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๓๑
นางสาวชนิภา จิตตโคตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๓๒
นางสาวอภิญญา โยธาธิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๓๓
นางสาวสุภัสสร วงศ์เนียม

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๔๕๙/๔๙๓๔
นายอนุวัน สมดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๓๕
นายณัฐวุฒิ ทับทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๓๖
เด็กชายธนธรณ์ บุญชัน

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๓๗
เด็กชายศุภกร อภิมา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๓๘
เด็กชายสงกรานต์ เอียมรัศมี

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๓๙
เด็กชายสุธิเดช บุญมี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กชายกันท์รากร สง่า

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๔๑
เด็กชายเจษฎา กุดกลาง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๔๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แก้วยง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๔๓
เด็กหญิงนรกมล แสวงกิจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๔๔
เด็กชายบุตรเนตร ฉลู

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๔๕
เด็กหญิงวริศรา บินเย็น

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๔๖
เด็กชายศิลา เพ็งแจ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๔๗
เด็กหญิงสาธิตา นามสนิท

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๔๘
เด็กหญิงสุนิสา จิตปยะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๔๙
เด็กชายอนุกูล โชติชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๕๐ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
ทุหา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๕๑
เด็กหญิงอารยา กล้าจริง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๕๒
เด็กชายคฑาวุธ น่าบัณฑิต

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๕๓
เด็กชายชัยวัฒน์ พิมล

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๕๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ภูมิมะระ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๕๕
เด็กหญิงบุญยานุช น้อยคร

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๕๖
เด็กหญิงภวิกา พลทะสี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๕๗
เด็กชายภาคภูมิ ใจชัยภูมิ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๕๘
เด็กชายภานุพงศ์ อุดหนองเลา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๕๙
เด็กชายสุวิชา เลศวิวัฒน์เกษม

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๒ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กหญิงศรัณย์พร รุ่งภาณีย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๖๑
เด็กหญิงศรัณยา มูและ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๖๒
เด็กชายสมบัติ ขุนทองน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๖๓
เด็กชายสมัชญ์ กิวขุนทด

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ กลินขจร

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๖๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ พลอาสา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๖๖
เด็กชายอนุวัฒน์ กาวิลเครือ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๖๗
เด็กชายอภิวัฒน์ สิงหนา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๖๘
เด็กหญิงกันติกา เจริญจรัญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๖๙
เด็กชายกิตติชัย เจริญศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายคมชาญ รอดสำราญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๗๑
เด็กชายจตุพร ขจรกลิน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๗๒
เด็กหญิงจันทรา วินุวงศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๗๓
เด็กชายจีรพงษ์ สาคร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๗๔
เด็กชายเจษฎากร ปญญาประชุม

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๗๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดวงมณี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๗๖
เด็กชายชาญพนม ประจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๗๗
เด็กหญิงญาณิศา พึงสุ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๗๘
เด็กหญิงฐิดาภรณ์ จันทร์สว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๗๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หลักโสม

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กหญิงนภสร นามเมืองจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๘๑
เด็กชายนราธิป แสวง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๘๒
เด็กหญิงนันทิชา โพธิศรีทอง

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๘๓
เด็กชายบวรยศ ชวนชิด

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๘๔
เด็กชายบุริศร์ แสวงกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๘๕
เด็กชายเบญจพล พิสมัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๘๖
เด็กหญิงปนัดดา คำชมภู

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๘๗
เด็กชายประเสริฐ แก้วบุญตรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๘๘
เด็กหญิงแพรพลอย ศรีสมบูรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๘๙
เด็กหญิงเมชญา จิรารัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ลุงจิง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๙๑
เด็กชายชัยชนะ ต๊ะปอ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๙๒
เด็กชายธนพล -

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๙๓
เด็กหญิงปยวรรณ สะใบ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๙๔
เด็กหญิงปยะดา โวเกตุ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๔๙๙๕
เด็กหญิงปยะรัตน์ มุ่งกองกลาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๙๖
เด็กชายปยังกูร สุวรรณโชติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๙๗
เด็กชายพงศธร ทองเนือแปด

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๙๘
เด็กหญิงพัชรพร ทองประมูล

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๔๙๙๙
เด็กชายภานุวัฒน์ นราอาจ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายมหาสมุทร กล้าจริง

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายรณชัย วงษ์ญาติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงรุ่งนภา คุณเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายวงศธร อำไพ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงวารุณี ใจวรรณะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงวาสนา เจริญทรัพย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายศิรสิทธิ

์

งามสาย
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงศุภนิดา ขจรกลิน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงศุภนิดา ปุนน้อย

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายสันติ มาลา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายสิปปภาส ม่วงศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กหญิงสิริมาศ กลินเลิศ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กหญิงสุขุมาล สโมสร

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงอรุณรัตน์ สมตัว

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กหญิงอาทิตย์ตยา มาศรักษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กชายอิทธิพงศ์ บุญสม

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กชายกฤษฎา บุญประกอบ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงกานต์รวี ปรีดาศิลป

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กชายกีรติ หาจักร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพย์โกสุม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายเจษฎากร ธรรมนิยม

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายชยธร รูปเลขา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กหญิงชลณิชา เทียมแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แย้มคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

น่าบัณฑิต
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายธนกร ภูบัวนาค

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ สุขมูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กหญิงปฏิมากร ปฏิสังขเต

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กชายปรัชญา ภูพันหงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงพรรษชล จันทร์สุวรรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงพิชามณ วิจารย์วงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทีปะลา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กชายรัชภูมิ เรืองกลิน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กชายวรายุทธ ทองลุน

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญมี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กหญิงสุภาวิดา แหลมเกาะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กชายสุริพันธ์ แก้วพินิจ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงอนุธิดา อุ่นกอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงอริสรา ทิวคู่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กชายอัมรินทร์ เคารพ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายอิทธิพล เหล็กดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กชายเอกชัย เสริฐศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แจ้ปอม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กหญิงชฎาภรณ์ จันดาวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กชายปญจพล เสริฐจันทึก

๒๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กชายพิทยา สำราญญาติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ ธรรมโรเวช

๑๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายภานุวัฒน์ มีแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายภูวมินทร์ สุขเศกสรรค์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงวรรณษา คำเสนา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายวริทธิธร

์

นิยมกล้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กชายอนันต์ แก้วศรีหา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กชายเจนธรรม โพธิมีบุญ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กชายเฉลิมเกียรติ คนเฉลียว

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กหญิงไตรลักษณ์ กุศลชวนะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กชายทศวรรษ นิยมบุญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงธิติมา บุตรนำเพชร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กหญิงนภสร ยอดหาญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กหญิงนิภาพร ฤทธิมหา

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กหญิงเบญญาภา ดาพัวพัน

๓๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายวิชัย อะกุลดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

โอฐจันทึก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายอนุพงษ์ ผุดผ่อง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กชายเกียรติชัย แสงฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงญาราภรณ์ สิงหา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๕ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กชายฐากูร วางประโคน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กหญิงฐิติภรณ์ นาราช

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงณัฐริกา โคสา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ กลางเนิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กชายเทียนชัย จันทร์เกตุ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กชายธานินทร์ พันธ์เพชร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ จันทนู

๑๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงนันมนัส บุญยินดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงนุธิตา เติมกระโทก

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุญธรรม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายปฐพี แดงชาวนา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กหญิงพลอยนภา เกษร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายพัชรพล เปยมไพบูลย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กหญิงมณีวรรณ โมลาลาย

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กหญิงรัตติยา อารีรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายวรัณู เอ็งโบ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๘๑ เด็กหญิงสมปรารถนา
คิมงูเหลือม

๑๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กหญิงสาคเรศ แก้วเกิดมี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

น้อยสิม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กชายเอกวิทย์ กุนยะนี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กหญิงกชพร แก้ววิลัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กชายคมสันต์ อิมแย้ม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ หมาดบู

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กหญิงฐิดารัตน์ กุนยะนี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กชายณัฐพงษ์ สุนะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายธนวัตน์ พ่วงทองเหลือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กชายธีรพัทธ์ มูตรอามาตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กชายนฤเบส ทองแตม

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กชายบัณฑิต สวัสดิชัย

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กหญิงปนมณี จำปาเมือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กชายพงศกร โยธชัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ จ้อยจำนงค์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กชายภัทรกร ภู่ระหงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกษทองมา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กหญิงสชาดา ภูต้องสี

๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงอริสา วิเศษชาติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กหญิงอารียา เสาจันทึก

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กหญิงกนกรัตน์ สายอ้น

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๐๓
เด็กชายกฤษนัย ภูมิคอนสาร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๐๔
เด็กชายกิตติพงษ์ โกชิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กหญิงขวัญจิรา คำเขียว

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงขวัญนภา เชือสูง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กชายขันติ บุญมาเรือง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๐๘
เด็กชายคฑาเทพ ตามสีลำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กชายครรชิต ทองไพจิตร

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กชายจิรวัฒน์ สิงแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๑๑
เด็กชายชนะชัย พิลาหอม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๑๒
เด็กชายชาญณรงค์ ศิริพงศ์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๑๓
เด็กหญิงณพัตชา เชียงขวาง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๑๔
เด็กหญิงทิพย์เกสร โคตรแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๑๕
เด็กชายธนญชัย ศรีสมบูรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๑๖
เด็กชายธนพล ศรีทองใบ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๑๗
เด็กหญิงธัญยธรณ์ คำภิระปาวงศ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๑๘
เด็กชายธิติ อภัยโส

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๑๙
เด็กชายธีรภัทร เฉลิมญาติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

เปยมเถือน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๒๑
เด็กชายนพวิชญ์ อำเอียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๒๒
เด็กชายนัทธพงค์ เนืองจำนงค์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๒๓
เด็กชายปฐมพงษ์ พรมบุญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๒๔
เด็กหญิงปนัดดา นานอก

๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๒๕
เด็กหญิงปภัสสร พลเยียม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๒๖
เด็กหญิงปริณดา เชษฐสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๒๗
เด็กหญิงปาริชาติ ชินไพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๒๘
เด็กชายพงศ์พล ฤทธิประเสริฐ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๒๙
เด็กหญิงพรสุรีย์ ปนอำนาจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กชายพิชชากร ไพรพฤกษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๓๑
เด็กหญิงพิมปภา โคตรชัยยา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๓๒
เด็กหญิงภรณ์ธิดา อินทวัตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๓๓
เด็กชายภูชิต ขาวมันคง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๓๔
เด็กหญิงมณีกาญจน์ มองเพ็ชร

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๑๓๕
เด็กหญิงยุรฉัตร เผือกภู่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๓๖
เด็กหญิงวานิษา วุ่นแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๓๗
เด็กหญิงวาสนา รัศมีพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๓๘
เด็กหญิงวิภาวรรณ ปานอินทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๓๙
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทรสา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กชายสมเกียรติ พัดเกิด

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๔๑
เด็กหญิงสุชาวดี หนันดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๔๒
เด็กชายสุทธิรักษ์ พูนเกษม

๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๔๓
เด็กหญิงสุพรรษา เณรเถาว์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๔๔
เด็กหญิงสุภัสสร ปอต๊ะมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๔๕
เด็กหญิงอธิติยา อินทร์รักษา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๔๖
เด็กชายอนันดา อนุสนธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๔๗
เด็กหญิงอภิสรา ทองทัศน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๔๘
เด็กชายอริญชัย เรืองโชติ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๔๙
เด็กชายอัครชัย ศรีบุญเรือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๕๐
เด็กชายอัษฎา เจริญแท้

๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๕๑
เด็กชายอิทธิพล นูรักษา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๕๒
เด็กหญิงเจนจิรา อาริวงค์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๕๓
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

หาพลอย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๕๔
เด็กหญิงเปมิกา วิชัยแสง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๕๕
เด็กหญิงเหมสุดา ก๋าอิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๕๖
เด็กหญิงจณิตา จอมชิดกลำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์พา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๕๘
เด็กชายพยากรณ์ โสดาพรม

๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ หยัดนำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๖๐
เด็กชายวัจน์กร ศรีบุญเพ็ง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๖๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หมันเพียร

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๖๒
เด็กชายสิทธิโชค ละสา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๖๓
เด็กหญิงจิดาภา สอนสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๖๔
เด็กหญิงชลนิภา ไวยาประโคน

๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๖๕
เด็กหญิงรังสิมา ชืนชมบุญ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๖๖
เด็กชายวรากร ตรีโภคา

๑๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๖๗
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แก้วเมืองกลาง

๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๖๘
เด็กชายเดชาธร กมลแสงมณี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๖๙
นางสาวเจนจิรา บุญไสว

๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมวงศ์

๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๗๑
เด็กชายกฤษณะ สุนทรพฤกษ์ ๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๗๒
เด็กชายกิติศักดิ

์

เผนโคกสูง
๑๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๗๓
เด็กหญิงจุฑามาศ จูใจบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๗๔
เด็กหญิงณัชชา บัวลอย

๒๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๗๕
เด็กชายณัฐกฤษ พุ่มบาง ๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๗๖
เด็กหญิงณัฐนิชา สิงห์สถิตย์ ๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๗๗
เด็กหญิงดราณี เงินทอง

๑๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๗๘
เด็กหญิงทิพย์วิมล เสวานนท์

๒๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๗๙
เด็กหญิงปนัดดา ทองเนียม ๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กชายพงศกร งามนัก

๑๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๘๑
เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์ อินสุวรรณ์

๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๘๒
เด็กหญิงภัทรพรรณ นาคนาวิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๘๓
เด็กชายภูรินทร์ เสาวรส

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๘๔
เด็กหญิงมีนารักษ์ อาพรศรี ๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๘๕
เด็กหญิงรุ่งนภา หม่อมประเสริฐ

๑๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๘๖
เด็กหญิงวรรณิภา โยธา

๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๘๗
เด็กชายวังจัน

่

หมืนสา

่

๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๘๘
เด็กหญิงวาสนา เล็กน้อย

๒๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๘๙
เด็กชายเอกขจร คงทอง ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กชายเจษฎา ศรีทอง ๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๙๑
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ พรมบุญ ๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๙๒
เด็กชายชายธวัช จองจันทร์

๑๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๙๓
เด็กชายธนากร ศรีโวทะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๙๔
เด็กหญิงนันทกานต์ งามทรัพย์

๒๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๙๕
เด็กหญิงพรรณกร งามทรัพย์

๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๙๖
เด็กหญิงวิรดา สิงหา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๙๗
เด็กชายสหัสณัฏฐ์ สันติวิสุทธ์

๑๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๙๘
เด็กชายสิงหา กัญญา

๑๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๑๙๙
เด็กชายสุทัศน์ วัตถุ

๑๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กชายสุรวิทย์ สุขเจริญ

๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กหญิงเสาวรส ชมชืน

่

๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฆ้องนอก

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กหญิงโสวิภา ขวัญเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กหญิงอรวรรยา ผลเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงอังคณา วาทะสิทธ์

๒๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กหญิงฮันนา จิตรไทย

๑๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายธนากาญจ แสนศรี

๑๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กชายกนกเพชร ตุ้ยแก้ว

๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กชายณัฐพงศ์ เผ่าพันธ์ภู

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กชายธนาชัย แก่นสม

๑๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๑๑
เด็กชายธนาธร แย้มจันทร์

๒๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๑๒
เด็กหญิงปยาภรณ์ โภคประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๑๓
เด็กชายพงศกร ปล้องน้อยวงษ์

๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๑๔
เด็กชายพีรพัฒน์ วายุระกุล

๒๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๑๕
เด็กหญิงภัทราพร ชืนนอก

่

๑๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๑๖
เด็กชายภาณุพงศ์ แซ่โค้ว

๑๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๑๗
เด็กชายวศิน ถมยาปริวัฒน์

๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๑๘
เด็กชายวิชญาพร หนุนหนองถำ

๓๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๑๙
เด็กชายสิทธินนท์ บุญประเสริฐ

๑๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๒๐
เด็กชายอัครวินท์ พุกเจริญ

๑๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๒๑
นางสาวจิราภา แพรกระจ่าง

๑๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๒๒
เด็กชายบัลลังก์ มูลสาร

๑๙/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดเทียงธรรม

่

๒๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3
อัษฎาราม  

รย ๒๔๕๙/๕๒๒๔
นางสาวอรฤทัย งามมะเริง

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๒๕
นางสาวฐานิกา รอดโรคา

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๒๖
นายพรชัย หวังกิจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๒๗
นางสาวพัชรา ภาโสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๒๘
นางสาวภัคจิรา ธีระโรจน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๒๙
นางสาวธมลวรรณ อุ่นดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๓๐
นายประวิทย์ ริดวิชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๓๑
นางสาวปยะฉัตร ศิรินุมาศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๓๒
นางสาวภาวิณี แตงเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๓๓
นางสาววิภาวดี ชัยเมือง

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๓๔
นางสาวอริสรา เวชสูงเนิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๓๕
นางสาวอารดา แจ่มจิตต์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๓๖
นายปฎิภาณ คำตา

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๓๗
นางสาวมัลลิกา คงศิริ

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๓๘
นายสหัสวรรษ ไชยโก

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๓๙
นางสาวกนกพร เกือกูล

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๐ / ๑๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๒๔๐
นางสาวนภสะวรรณ อยู่หมืนไวย

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๔๑
นางสาวนภัสสร พรมนนท์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๔๒
นางสาวบรรจงพร อนุมาตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๔๓
นางสาวมัลลิกา เอียมอ่อน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๔๔
นางสาวรติญญา สุขเจริญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๔๕
นายระพีพัฒน์ ใยคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๔๖
นางสาววรรณรดา พลอยพานิช

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๔๗
นางสาวสินันตรา คำเกาะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๔๘
นายกฤษณพงษ์ แผลงนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๔๙
นางสาวจิดาภา ประหยัดใช้

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๕๐
นางสาวทิพวรรณ สายหยุด

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๕๑
นางสาวปวีณา กัญจนา

๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๕๒
นางสาวพลอยปภัส คล้ายสุวรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๕๓
นางสาวสุภาวรรณ ศรีธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๕๔
นางสาวอารี ประกิจชัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๕๕
นางสาวอุไรวรรณ อำภัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๕๖
นางสาวปยะฉัตร โปร่งทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๕๗
นางสาวภัทราภรณ์ คำจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๕๘
นางสาวศศิภา พุทธนาวงศ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๕๙
นางสาวสุพัตรา ศรีจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๖๐
นายธนาธิป น้อยมีสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๖๑
นางสาวนฤภร เดชโคบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๖๒
เด็กชายจามร เกตุนอก

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๖๓
เด็กชายธนเกียรติ สวัสดิวิเชียร

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๖๔
เด็กชายภาณุพงษ์ ขวัญแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๖๕
นางสาวขวัญจิรา ผูกธรรม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๖๖
นายคณิศร เนียมฝอย

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๖๗
นายนัตพล จันทะคัด

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๖๘
นายลิขิต ชัยวิพรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๖๙
เด็กชายธนาดล โฮ้เหรียญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ขำทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๗๑
เด็กชายนาวิน เขียวแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๗๒
เด็กหญิงนิภาภรณ์ แซงชัยภูมิ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๗๓
เด็กชายประเสริฐ มาลัยวงค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๗๔
เด็กหญิงปยนันท์ วิชาเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๑ / ๑๙๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๒๗๕
นางสาวพีรยา รอดโรคา

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๗๖
เด็กชายรพีพัทธ์ เปรมบุญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๗๗
เด็กชายศุภณัฐ ดาวดวงน้อย

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๗๘
เด็กหญิงอรอุมา ศรีอากาศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๗๙
นางสาวอัจจิมา ใหม่อินทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๘๐
นายกฤตภพ โพธิแสง

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๘๑
เด็กชายกิติศักดิ

์

พันโนราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๘๒
เด็กชายขจรศักดิ

์

ชุ่มสุคันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๘๓
เด็กหญิงจิราพร สิทธิพรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๘๔
เด็กชายฉัตรมงคล ผลไม้

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๘๕
เด็กหญิงชลธิชา ปตตานี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๘๖
เด็กชายชิษณุพงษ์ ผลศิริ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๘๗
นางสาวญาณิศา บุญส่ง

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๘๘
นายธนดล ศรีแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๘๙
เด็กชายธิวานนท์ อาจนคร

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๙๐
เด็กชายนครินทร์ อินทรเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๙๑
นายบดินทร์เดช สุทธิประภา

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๙๒
เด็กหญิงปาจรีย์ ผลบุญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๙๓
เด็กชายพิเชฐ พรมนัด

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๙๔
นายเพชรรุ่ง บุญนาก

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๙๕
เด็กหญิงเพ็ญประภา แสงคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๙๖
นายฤชากร วิเศษชัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๙๗
เด็กชายสมบัติ ศรีเทพ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๙๘
เด็กชายสิริศาสตร์ พิมพ์พันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๒๙๙
นางสาวสุทธิดา ศรีเลิศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงอารียา เทอำรุง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กชายจักรพงษ์ ทิกามล

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๐๒
เด็กชายชาญวิทย์ ประทุมคีรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงณัฏฐริชา แสนตรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กหญิงธนภรณ์ พึงญาติ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กชายนิกร สุกัณหา

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๐๖
นายบูรพา บัวพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๐๗
นายปริญญา เลาคำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กชายปณณธร อินทะเสน

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กชายพันธ์จิตร์ แจ่มจิตต์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๒ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กหญิงภานุมาศ มะทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๑๑
นายภานุวัฒน์ จันลา

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๑๒
เด็กหญิงรินรดี วิลาภัต

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๑๓
นายสิทธิโชค เข้าใจการ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๑๔
เด็กชายอัชฌา แปนนาค

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๑๕
เด็กชายอัมรินทร์ แก้วทองมี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๑๖
นายอานนท์ บุญเพิม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๑๗
นายกฤตเมธ จันโท

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๑๘
เด็กหญิงจารุมน ผูกธรรม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๑๙
เด็กชายจิรภัทร ธรรมปละ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ชมโพธิตาก

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๒๑
นายณัฐวุฒิ ภูเดช

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๒๒
นายธนทัต พระโสภา

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๒๓
เด็กชายธราเทพ ง่วนฉิม

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๒๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

โหนแหย็ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๒๕
เด็กหญิงปยธิดา วัฒนา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๒๖
เด็กชายวาฑิศ ทีบ้านธาตุ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๒๗
เด็กหญิงสุธาสินี เชือไทย

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๒๘
เด็กชายอรรตพล แสงเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๒๙
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ท้าวกลาง

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กหญิงกัลยกร นันทพานิช

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๓๑
เด็กชายศรัณญ์ บุญเจริญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๓๒
เด็กชายครรชัย สายบัว

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๓๓
เด็กชายชนาธิป พุฒเภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๓๔
เด็กชายชยานันต์ แก้วงาม

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๓๕
เด็กชายธนโชติ บุญประเสริฐ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๓๖
เด็กชายนโรดม ไม้แก่น

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๓๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ ม่วงสุขศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๓๘ เด็กหญิงพักตร์ธนวันต์
สมบูรณ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๓๙
เด็กหญิงรังสิมา สิงห์รักษา

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กหญิงศุภิสรา ขีดเขียน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๔๑
เด็กชายสุพศิน ตองอ่อน

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๔๒
เด็กชายอภิวัฒน์ โลแพทย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๔๓
เด็กชายอิทธิพล เพ็ญภักดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขำดำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๓๔๕
เด็กหญิงเกวลิน คำสอาด

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๔๖
เด็กหญิงณัชชา เกตุสุริยงค์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๔๗
เด็กชายณัฐพล แปงทับ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๔๘
เด็กชายนฤเบศร์ มูลเชือ

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๔๙
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ มณีรัตน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๕๐
เด็กชายศักดิดา

์

แสนติยะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๕๑
เด็กชายจักรพันธ์ ศิลป

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๕๒
เด็กชายจิรายุส ทองเนือแปด

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๕๓
เด็กชายณกรณ์ พงศ์เผ่านิลศิลา

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๕๔
เด็กชายณัฐพล ชัชวงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๕๕
เด็กชายธรรมรัตน์ คำดวง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๕๖
เด็กชายนนทวัช แก้วระวัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๕๗
เด็กหญิงนริศรา ขันทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๕๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ อ้อมกลาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๕๙
เด็กหญิงมัญชุพร กิจนพเก้า

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กชายศักรินทร์ โอดคง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๖๑
เด็กหญิงศิรดา พันธุ์เกตุ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๖๒
เด็กชายสรวิชญ์ ใมรัมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๖๓
เด็กหญิงสิริสร บุญสมทบ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๖๔
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุวรรณวงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๖๕
เด็กชายหฤษฏ์ กล่อมแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๖๖
เด็กหญิงกานต์มณี น้อยทรง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๖๗
เด็กชายคฑาทอง คงเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๖๘
เด็กชายเฉลิมชนม์ สำราญใจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๖๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ เหมล้วน

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กหญิงณิชา ด่านระหาร

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๗๑
เด็กชายธงชัย พรรณา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๗๒
เด็กชายธนกฤต สุภาพ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๗๓
เด็กชายธีรเดช ชืนอุรา

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๗๔
เด็กหญิงนภารัตน์ ภักดิเจริญ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๗๕
เด็กชายบุญฤทธิ จันทร์พลู

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๗๖
เด็กชายปริวัฒน์ แซ่ลิม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๗๗
เด็กชายปยวัฒน์ อุธากรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๗๘
เด็กชายพันธวัช เปรมปรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๗๙
เด็กชายพาฆินทร์ ไชยศรีหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กชายวันเอก เม่งอ่วม

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๘๑
เด็กชายสุธาวี แหลมคม

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๘๒
เด็กหญิงสุภัสสร สร้อยสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๘๓
เด็กชายอรรณพ ใยยะผลสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๘๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ธีระวัฒน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๘๕
เด็กชายชาคร สิทธิศรีจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๘๖
เด็กชายธนพล สารปรัง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๘๗
เด็กหญิงธนภร หริงรอด

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๘๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ธีระโรจน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๘๙
เด็กชายปญญา สังข์แก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กชายยุทธพิชัย หนูทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๙๑
เด็กชายอดิศร ภูตน

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๙๒
เด็กหญิงกนิษฐา ศิริจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๙๓
เด็กหญิงกษมา ชูสุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๙๔
เด็กชายกอบเดช เพ็งเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๙๕
เด็กหญิงกัญชพร สีขาว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๙๖
เด็กหญิงเกสรา ดอกเข็ม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๙๗
เด็กหญิงชนาพร ผมงาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๙๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ ถนอมมิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๓๙๙
เด็กชายณภัทร ธรรมวงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา อึงสวัสดิ

้ ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๐๑
68ณัฐทภัทร อ่อนใส

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กหญิงณัฐวรา นวนอึง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กหญิงนภา ลงกง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กหญิงนิยดา วงษ์ขันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กหญิงบัวชมพู วัฒนานันทิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงบุษบา อมราภินันท์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กหญิงปทิตตา คล้ายสุวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กชายปวรปรัช ถานะวร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กหญิงพรรณพัชร สินเพ็ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สวัสดิวารี

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๑๑
เด็กชายพิรภพ ชิดเชือ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๑๒
เด็กชายพีรเดช แจ่มแจ้ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๑๓
เด็กหญิงมินตรา เฟนดี

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๑๔
เด็กหญิงมุทิตา หว้าเกรียงไกร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๕ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๔๑๕
เด็กชายวัชรเกียรติ นาวี

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๑๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ อ่อนวิมล

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๑๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ พลเดชา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๑๘
เด็กหญิงศศิวิมล สวัสดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๑๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ เอียมชู

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงสโรชา สนิทราษฎร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๒๑
เด็กหญิงสิรามล ฉายารัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๒๒
เด็กหญิงสุชญา ฉายารัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๒๓
เด็กชายสุทธิวัฒน์ อ่อนสา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๒๔
เด็กหญิงสุนารี สีลาดเลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๒๕ เด็กชายอนรรฆวรรธน์
ศรีพิทักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๒๖
เด็กหญิงอนันตยา ไชยเสนาะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๒๗
เด็กชายอนุชิต มุ่งมาตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๒๘
เด็กชายอภิวิชญ์ บุญฉาย

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๒๙
เด็กชายอรรถพร เจริญรมย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กหญิงอริสา จันทศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๓๑
เด็กชายกรภัทน์ จันทร์ภูเขียว

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๓๒
เด็กชายกฤษฎา จรบำรุง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๓๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร แตงเพชร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๓๔
เด็กชายคฑาวัฒน์ สอนจ้อย

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๓๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงศ์ตะนา

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๓๖
เด็กหญิงชนิตา เนียมปาน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๓๗
เด็กหญิงชลธิชา มหามิตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๓๘
เด็กหญิงชลธิชา ตาบประดับ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๓๙
เด็กหญิงชลธิดา นกดำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กชายชานน สิทธิศรีจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๔๑
เด็กหญิงชาลิสา คำเส็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๔๓
เด็กชายธนกฤต อินทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๔๔
เด็กชายธนดล พิมเสน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๔๕
เด็กชายธนะวัฒน์ วุฒิสิทธิโชค

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๔๖
เด็กชายธนากร อินเต็ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๔๗
เด็กหญิงธันยพร สุรินธรรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๔๘
88ธีรภัทร วงค์ชมภู

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๔๙
เด็กหญิงนฤมล กุดทา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงนันฐวรรณ มากสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๕๑
เด็กหญิงนันท์นภัส สายดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๕๒
เด็กหญิงนันทิชา เกาะทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๕๓
เด็กหญิงนิภาพร รุ่งเรือง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๕๔
เด็กหญิงปณฑิตา หงษ์ทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๕๕
เด็กหญิงปนมนัส แก้วหล่อ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๕๖
เด็กชายพงศ์ธร พารา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๕๗
เด็กชายพิรุณรักษ์ ชมชืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๕๘
เด็กหญิงมณฑิฌา มะแม

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๕๙
เด็กหญิงมินตราทิพย์ เอียมศรี

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กชายรุ่งวิกรัย เพ้ยจันทึก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๖๑
เด็กหญิงวรรณพิษา โพธินาค

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๖๒
เด็กชายวสุธร ช้างหัวหน้า

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๖๓
เด็กชายศุภกร มณี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๖๔
เด็กชายสุทธวีร์ บุญมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๖๕
เด็กชายอนุสรณ์ โพธิงาม

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๖๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ดิษฐประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๖๗
เด็กหญิงเขมจิรา ยะราช

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๖๘
เด็กหญิงเขมิกา แสงภักดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๖๙
เด็กหญิงจันจิรา มุ่งเฝากลาง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กหญิงจีรานันท์ จันทะคัด

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๗๑
เด็กหญิงชนิษฐา รักเสมอวงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๗๒
เด็กหญิงชมพูนุช กำปนนาค

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๗๓
เด็กชายณัชพล ถีระแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๗๔
เด็กหญิงณัฐนิชา ทองคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๗๕
เด็กหญิงณัตณาพร เพียชาย

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๗๖
เด็กหญิงทอฝน ศิริทองจักร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๗๗
เด็กชายทัศนพล สอนดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๗๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา ลีคะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๗๙
เด็กหญิงทิพวรรณ เทพกัญญาเมศร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กชายธันวา จันทร์บัว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๘๑
เด็กชายธีรพงศ์ ฉลาดดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๘๒
เด็กหญิงนฤมล สายทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๘๓
เด็กชายนันทพงศ์ บูก้ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๘๔
เด็กชายพงศกร ศิริสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๔๘๕
เด็กชายพชรพล สุ่ยวงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๘๖
เด็กหญิงพรสวรรค์ สุวรรณฉิม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๘๗
เด็กหญิงพิยดา ชาตา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๘๘
เด็กหญิงภคนันท์ สุทธิประภา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๘๙
เด็กชายภาณุพงศ์ กลินนาค

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กชายภานุพงศ์ ไม่มีมัว

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๙๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ ผางนำคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๙๒
เด็กชายภูวนนท์ นุสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๙๓
เด็กหญิงยลลดา ฉุยฉาย

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๙๔
เด็กหญิงลลิดา ผาสอน

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๙๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ อนุรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๙๖
เด็กหญิงวรพรรณ ฆ้องทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๙๗
เด็กหญิงวริน พลนิกาย

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๙๘
เด็กชายวิทวัส ร่างน้อย

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๔๙๙
เด็กชายสิทธิชัย จงถาวร

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ยิงยง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กหญิงสุภานัน โชติรืน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๐๒
เด็กชายอธิพงษ์ สีดาจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กชายอนุพงศ์ สุฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๐๔
เด็กชายอัมรินทร์ หล้าทุม

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๐๕
เด็กหญิงอาริสา ศรีเพ็ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กหญิงกฤตยา ศรีเล็ก

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายกวิน พรหมศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กชายก้องพิภพ จันทร์เลิศฟา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กชายจตุรวัฒน์ ขันติรมย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สังโคตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๑๑
เด็กหญิงจุรีพร แก้วแสนเมือง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๑๒
เด็กหญิงชนิดา เนียมปาน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๑๓
เด็กหญิงชลธิชา มากอินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๑๔
เด็กหญิงณัฐพร ทาเหล็ก

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๑๕
เด็กชายณัฐพล สุขกระจ่าง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๑๖
เด็กหญิงณิชากร จันพิลา

๐๕๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๑๗
เด็กชายธนกฤต อ่อนสะอาด

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๑๘
เด็กชายธารา ศรีรินทร์พงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๑๙
เด็กหญิงธารินี บุญหล้า

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กชายปริวัฒน์ สมสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๒๑
เด็กชายพงศกร กลินเกษร

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๒๒
เด็กหญิงพรนภัส สามเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๒๓
เด็กหญิงพิชชาภา แก้วจาเครือ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๒๔
เด็กหญิงมาลิณี ศรีผุย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๒๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชนแดง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๒๖
เด็กชายรณชัย อริยะดิษฐ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๒๗
เด็กหญิงรัตติกาล บุญเพ็ง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๒๘
เด็กชายวชิรวิทย์ เสมือนโพธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๒๙
เด็กหญิงวนิดา โสธรพรสวรรค์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กชายวิธวิทย์ อิมใจ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๓๑
เด็กชายวีรชิต สุขสุวานนท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๓๒
เด็กชายวุฒิธร วงษ์ทองดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๓๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

ปองกัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๓๔
เด็กชายสารินท์ กาซำคาน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๓๕
เด็กชายสุทธิพัฒน์ เปยจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๓๖
เด็กหญิงสุพรรณี เปาเข็ม

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๓๗
เด็กหญิงสุภาวิตา คณะพรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๓๘
เด็กชายอนันตชัย เพ็งสิงห์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๓๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ส่วนเสน่ห์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กหญิงอรุโณทัย คำมา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๔๑
เด็กหญิงอิสราภรณ์ เจริญจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๔๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขำแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เนตแตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๔๔
เด็กหญิงชไมพร แสนซือ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๔๕
เด็กหญิงชัญญานุช บังคมเนตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๔๖
เด็กหญิงญานิกา โพธิใหญ่

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๔๗
เด็กชายณัฐกมล ทองฉาย

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๔๘
เด็กชายธนากรณ์ ราชสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๔๙
เด็กหญิงธิญาดา กิตติวิริยกุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายธีรพงศ์ สรรพอาสา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๕๑
เด็กชายธีรวัต รอดรัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๕๒
เด็กชายนฤพล โคดนาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๕๓
เด็กหญิงนันทนิยา อินทร์ศิริ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๕๔
เด็กหญิงนิภาธร วาประโคน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๕๕๕
เด็กหญิงเนตรชนก ชมภูทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๕๖
เด็กชายปวร แก้วจรัสฉาย

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๕๗
เด็กหญิงปาณิศา คำวงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๕๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ทวีคูณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๕๙
เด็กชายพรพล เพิมพูน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กชายพีรณัฐ เจริญศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๖๑
เด็กชายพีรพัฒน์ แท่นแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๖๒
เด็กชายภาณุพงศ์ สุดใจ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๖๓
เด็กหญิงมณฑิตา ไชหะนาม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๖๔
เด็กหญิงรสิตา พลอยพานิช

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๖๕
เด็กชายวรเมธ เผือกผ่อง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๖๖
เด็กหญิงวรรษชล ฆ้องทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๖๗
เด็กชายวสุรัตน์ กาญจนะเกตุ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๖๘
เด็กชายวัชรเกียรติ กุสาวดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๖๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ์ พันธ์กำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ขำอิงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๗๑
เด็กชายศุภวิชญ์ อ่อนวัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๗๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ คำหอมรืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๗๓
เด็กชายสิริทัต สมสนุก

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๗๔
เด็กชายเสกสันต์ พรมทา

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๗๕
เด็กหญิงอภิสรา สายจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๗๖
เด็กหญิงอรญา ทองทักษิณ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๗๗
เด็กหญิงอลิษา พึงไทย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๗๘
เด็กชายอัมรินทร์ โพธิทุม

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๗๙
เด็กชายกฤษฎา อุธากรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กหญิงขวัญชนก ขุนสัจจา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๘๑
เด็กหญิงจารุวรรณ รัตนปญญา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๘๒
เด็กชายญาณากร มหาวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๘๓
เด็กหญิงญาณิศา จิบกระโทก

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๘๔
เด็กชายณฐพล โคมทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๘๕
เด็กหญิงณัฐธิดา อยู่คง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๘๖
เด็กหญิงดารินทร์ แบขุนทด

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๘๗
เด็กชายธนกฤต วงศ์สุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๘๘
เด็กชายธนพล ศรีสุมัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๘๙
เด็กชายธนวินท์ อัตถาลำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๐ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กชายธีรภัทร นิมเทียนตะ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๙๑
เด็กชายนฤบดินทร์ ภูชัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๙๒
เด็กชายนฤพนธ์ ชาวเขาดิน

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๙๓
เด็กหญิงนำค้าง บาดกระโทก

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๙๔
เด็กหญิงนำหวาน ประทีป

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๙๕
เด็กหญิงปลารี บุญเลิศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๙๖
เด็กชายปยะชัย นาสูงชน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๙๗
เด็กหญิงภัคจิรา แซ่เตียว

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๙๘
เด็กหญิงภัศรา ว่องไว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๕๙๙
เด็กชายภาณุพงศ์ กลัดแขก

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กชายภานุวัฒ โสภารักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงยวิษฐา คำมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กหญิงรุ่งฤดี สินธุยศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กชายลกนธ์ชัย คำหงษา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงวรรณวิษา สุดสาคร

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กชายศุภณัฐ มาลัยรักษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงศุภิสรา บ้งคำเคน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กหญิงสงกรานต์ เกิดแสง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำหอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กหญิงอาทิตยา ยมสีดำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กชายอิทธิพร ทรัพย์สะอาด

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๑๑
เด็กหญิงไอริน ณ พัทลุง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๑๒
เด็กหญิงกชกร บัวเทศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๑๓
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ จันโท

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๑๔
เด็กชายกีรติ ชวาฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๑๕
เด็กหญิงเกตุนภา เกิดเสวี

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๑๖
เด็กชายโกวิทย์ เจียรมาศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๑๗
เด็กชายจักรวาล นารี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๑๘
เด็กชายจิราธร สุวรรณทัพ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๑๙
เด็กชายชินกฤต นงนุช

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงณัฏฐากร งามดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๒๑
เด็กชายณัฐพล โทสูงเนิน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๒๒
เด็กชายณัฐภัทร เจริญธนะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๒๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ สารสุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สีสุก

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๑ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๖๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญค้อม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๒๖
เด็กชายเตชินท์ เจริญสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๒๗
เด็กชายธนากร ละอองศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๒๘
เด็กชายธาดา แสงขัติย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๒๙
เด็กชายธีรพงศ์ มันจิตร์

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กชายนนทพัทธ์ สมแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๓๑
เด็กชายนภัส คงมี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๓๒
เด็กหญิงบุษบา นิมอนงค์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๓๓
เด็กหญิงปนัดดา บุญล้อม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๓๔
เด็กชายปรเมศวร์ ธรรมศร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๓๕
เด็กชายปยวัฒน์ คงศิริ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๓๖
เด็กหญิงพรไพลิน คุณฝาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๓๗
เด็กหญิงพิมพกานต์ บุญช่วย

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๓๘
เด็กหญิงมุฑิตา บางภูมิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๓๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จันทร์แก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กชายวสิษฐ์พล อุสาพรหม

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๔๑
เด็กชายวิธวินท์ อิมใจ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๔๒
เด็กชายวิศรุต อาบสุวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๔๓
เด็กชายวีราทร ธีระวัฒน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๔๔
เด็กหญิงสมัยพร มณีสังข์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๔๕
เด็กหญิงสาวิกรี พลเหมือน

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๔๖
เด็กชายสิรวิชญ์ ลดเลียว

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา ใยประโคน

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๔๘
เด็กชายอชิตพล ศองคอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๔๙
เด็กหญิงอภิญา คุ้มบุ่งค้า

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กหญิงกนกวรรณ กันทิยะปุด

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๕๑
เด็กหญิงจอมนาง บุญเทศสุต

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๕๒
เด็กชายจักรพงษ์ อุทธา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๕๓
เด็กชายจิรกิตติ

์

ดาชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๕๔
เด็กหญิงเจนจิรา ศิริภูมิ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๕๕
เด็กหญิงชนิดาภา งามดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๕๖
เด็กชายทยากร เพ็ชรศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๕๗
เด็กชายธนพัฒน์ อ่วมสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๕๘
เด็กชายนพณัฐ สมแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๕๙
เด็กชายพงศธร เสืออ่วม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๒ / ๑๙๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ คำมี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๖๑
เด็กหญิงรินรดา มาตวงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๖๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ศิริวงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๖๓
เด็กชายสิรภพ สารสูตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๖๔
เด็กหญิงสุธาสินี วงศ์วิเชียร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๖๕
เด็กชายอาทิตย์ ทองมาก

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๕๙/๕๖๖๖
นางสาวกชกร ทับไทย

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๖๗
เด็กหญิงกุลจิรา พงษ์ภักดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๖๘
นายจักรพงศ์ ทรัพย์โภคา

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๖๙
นางสาวจินดาภรณ์ แซ่เต็น

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๗๐
นายจิระพงศ์ สมานไทย

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๗๑
นางสาวฉันทนา ม่วงมังคัง

่ ่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๗๒
นางสาวชนกสุดา จันทร์มณี

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๗๓
นายชลพิพัฒน์ ศรีเผือด

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๗๔
นางสาวชลิตา เชียวนพรัตน์

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๗๕
นายชัยวัฒน์ กองสี

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๗๖
นางสาวชุตินันท์ วรวงษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๗๗
นางสาวฑิตยา โกสียบุตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๗๘
นางสาวณัชชา สุทธิกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๗๙
นายณัชพล คชพรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๘๐
นายณัฐกรณ์ น้อยเกิด

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๘๑
นายณัฐกานต์ ปะวะเส

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๘๒
นางสาวถิรดา เนินวิเชียร

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๘๓
นางสาวทิพรดา เกิดสี

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๘๔
นางสาวทิพากร เสืองาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๘๕
นายธนพนธ์ ขวัญยืน

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๘๖
นายธนพล สุธรรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๘๗
นายธนากร บรรจงนอก

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๘๘
นางสาวธัญจิรา พันธุ์ทุมนันท์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๘๙
นายนพดล เพชรนาม

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๙๐
นางสาวนภาศิริ มะตูม

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๙๑
นายนราวิชญ์ วงษ์น้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๙๒
นางสาวนันทนา มาดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๙๓
นางสาวนันทิตา จันทีนอก

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๙๔
นางสาวนิภาพร ผสมการ

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๖๙๕
นางสาวปภัทรา ประทุมชาติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๙๖
นางสาวปภัสรา สายสินธุ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๙๗
นางสาวปภาวรินทร์ สิทธิการ

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๙๘
นางสาวปยวรรณ สุริยกันต์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๖๙๙
นางสาวปทมา ปดสายา

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๐๐
นางสาวปยพร แก้วนุช

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๐๑
นางสาวปนมณี ทองจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กชายพงษ์เทพ ถาบุญเรือง

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๐๓
นายพฤทธิ

์

กรกัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๐๔
นางสาวพลอยทิพย์ สวัสดิรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๐๕
นายพีรพัฒน์ ไพบูลย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๐๖
นายพีระพล ฉายพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๐๗
นายภคพล วิโค

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๐๘
นายภัทรพล ทองรอด

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๐๙
นายภาคิน กิงค้างพลู

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๑๐
นายภานุ สมใจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๑๑
นายภูมิเดช วิเทศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๑๒
นายมานิตย์ แสงจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๑๓
นายรัชชานนท์ เหลียมสุวรรณ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๑๔
นายรัตพล ดลสถิตย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๑๕
นายวรภพ ลิมสมุทรชัยกุล

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๑๖
นางสาววริศรา นนทเลิศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๑๗
นายวัชพล ตรงเจริญทรัพย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๑๘
เด็กหญิงวัลญา โชติช่วง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๑๙
นายวีรยุทธ์ มณีจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๒๐
นายวีระพงศ์ มะณี

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๒๑
นายวุฒิพงศ์ แตงแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๒๒
นางสาวศตพร ยืนยง

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๒๓
นางสาวศิรินธร บุญเฟองฟู

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๒๔
นางสาวศิริมา เปลียนดิษฐ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๒๕
นางสาวศุภนิดา สุกใส

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๒๖
นายศุภรงค์ สิมมาวัน

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๒๗
นายสถาพร พิมพ์ศิริ

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๒๘
นางสาวสมร กานา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๒๙
นายสมิทธ์ นิยมสมาน

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๗๓๐
นายสิทธิกร ศรีประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๓๑
นายสิทธิศักดิ

์

ตันยะบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๓๒
นางสาวสินีนาถ รัตนภูผา

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๓๓
นางสาวสิรีธร สัตตพรชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๓๔
นางสาวสุพรรษา สามารถ

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๓๕
นางสาวสุพัตรา พร้อมเพรียง

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๓๖
นายสุรศักดิ

์

อายุวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๓๗
นายสุรสิทธิ

์

คฤคราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๓๘
นายสุรินทร์ ศิริจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๓๙
นางสาวสุวษา สุขสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๔๐
นายอดิศักดิ

์

เขตคาม
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๔๑
นายอนิรุทธ์ สิงห์คะชิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๔๒
นางสาวอภิญญา เอียมสอาด

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๔๓
นายอภิสิทธิ

์

คำภูแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๔๔
นายอภิสิทธิ

์

ยมจินดา
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๔๕
นางสาวอาทิตยา มะริด

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๔๖
นายอาทิตย์ พึงพัก

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๔๗
นายอานนท์ พุฒพงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๔๘
นางสาวอารีญาภรณ์ หมอนทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๔๙
นางสาวอารียา อัปการัตน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๕๐
นายอิงครัต สมหวาน

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๕๑
นายเจษฎากร ศรีเกิดคืน

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๕๒
นายเจษฎากร แซ่เจียม

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๕๓
นางสาวณปภา ยมจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๕๔
นางสาวเพ็ญพิชชา ซอเฮง

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๕๕
นายเสฏฐวุฒิ แก้วคำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๕๖
นางสาวเหมือนฝน ศรีตุลา

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๕๗
นายเอกราช แต่งตัง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๕๘
นายเอกวัฒน์ เยาว์ภิรมย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๕๙
นายฉันท์ทัต วงค์ไชย

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๖๐
นายพลพล พิมพ์คำใหล

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๖๑
นางสาวนำฝน ทองคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๖๒
นางสาวประทุมรัตน์ หินแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๖๓
นายภานุพงศ์ เทพสาร

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๖๔
นายภานุวัฒน์ เทพสาร

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๕ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๗๖๕
นายศรนรินทร์ บุญฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๖๖
นางสาวขวัญจิรา ชาวสวน

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๖๗
นางสาวชนากานต์ รวดลายดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๖๘
นายชิษณุพงศ์ เกตุสุริยงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๖๙
นายดนุพล สรสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๗๐
นายธวัชชัย มะหานิล

๑๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๗๑
นางสาววนิดา ไสยสุภีย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๗๒
นางสาวอรทัย เปาไธสง

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๗๓
นางสาวอินทุอร สังข์รัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๗๔
นางสาวเพ็ญนภา นวลอ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ โขดใต้  

รย ๒๔๕๙/๕๗๗๕
เด็กหญิงกมลชนก ทวัฒศักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๗๖
เด็กหญิงกัญธิมา อินทุวรรณรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๗๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นุกูลราษฎร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๗๘
เด็กหญิงคีรี หล่อ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๗๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ สูงล้น

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๘๐
เด็กชายจิระพงศ์ อินทร์พรม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๘๑
เด็กชายจิรายุทธ มาศงามเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๘๒
เด็กหญิงชนม์นิภา วงศ์อยู่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๘๓
เด็กหญิงชนิตา ศรีเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๘๔
เด็กหญิงชนิสรา โผผิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๘๕
เด็กหญิงชไมพร สีดอกบวบ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๘๖
เด็กหญิงซันดาอู ไม่มีนามสกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๘๗
เด็กชายฐิติวัสส์ ตากมัจฉา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๘๘
เด็กหญิงณัฐพร พรมผล

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๘๙
เด็กชายณัฐพล รัตนรินทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๙๐
เด็กชายณัฐวัตร แซ่เซียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๙๑
เด็กชายถิรวัฒน์ สรวมศิริ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๙๒
เด็กชายทรงพล บุญประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๙๓
เด็กชายทินภัทร ชัยศักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๙๔
เด็กชายธนพล ดวงแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๙๕
เด็กชายธนภัทร รัตนวิจิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๙๖
เด็กชายธนภัทร์ ดุจดา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๙๗
เด็กชายธนยศ วรวงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๙๘
เด็กหญิงธนัชพร ห้วยหาญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๗๙๙
เด็กชายธนา อยู่ท่อน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๖ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงธนิษฐา อักโขวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๐๑
เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์ศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๐๒
เด็กหญิงธมลวรรณ เภตรา

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๐๓
เด็กชายธิปไตย ทองเชือ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๐๔
เด็กหญิงนพมาศ ว่องไว

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๐๕
เด็กชายนพรัตน์ วรรัตน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๐๖
เด็กชายนิติภูมิ เกียรติทัศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๐๗
เด็กหญิงนุชนาฏ วงศ์สกุลสุขดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๐๘
เด็กหญิงบงกช ศรีชะลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๐๙
เด็กชายบุญเริง กระโพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กหญิงบุณยานุช พรรุ่งเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๑๑
เด็กหญิงบุษรา เกษมสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๑๒
เด็กหญิงบุษราคัม อินทร์ไข

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๑๓
เด็กชายปฐมภร สมุทรคีรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๑๔
เด็กชายปณิภัทรพงษ์ นวลจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๑๕ เด็กหญิงประกานต์แก้ว
ไชยวัฒน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๑๖ เด็กหญิงประกายวรรณ
จำปา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๑๗
เด็กหญิงประภัสสร โกเมนชนะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๑๘
เด็กหญิงปุณณภา ดวงธนู

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๑๙
เด็กชายปุณมนัส บุญลับ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๒๐
เด็กชายพรรณชัย หิรัญมาศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๒๑
เด็กชายพลพัต หิรัญมาศ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๒๒
เด็กหญิงพัชรี บุญสว่าง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๒๓
เด็กหญิงพัณณิตา สงวนกิจ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๒๔
เด็กหญิงพิชาดา มาตตุวงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๒๕
เด็กชายพีรพล กองศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๒๖
เด็กหญิงภัคธีมา เขตคีรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๒๗
เด็กหญิงภัทรวรรณ ศรีนาค

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๒๘
เด็กชายภาคิน เฉลิมไชย

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๒๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ปุญญะปญญา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๓๐
เด็กหญิงมัทวัน จันทร์เพ็ง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๓๑
เด็กชายรพีภัทร วันธิกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๓๒
เด็กหญิงรมิตา รักสัตย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๓๓
เด็กชายริน เปะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๓๔
เด็กหญิงรุจรดา อินทปน

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๘๓๕
เด็กหญิงละอองทิพย์ เจริญสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๓๖
เด็กหญิงวชิราพรรณ อนันตภูมิ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๓๗
เด็กชายวรพจน์ มิงมิตร

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๓๘
เด็กหญิงวรรณวลี อุกระวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๓๙
เด็กหญิงวลัยทิพย์ ดิษย์รัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๔๐
เด็กชายวัชรากร ศรีทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๔๑
เด็กหญิงวิชญาพร แวววับ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๔๒
เด็กชายวิชญ์วศิน เสนาะสรรพ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๔๓
เด็กชายวิทวัฒน์ บุญสว่าง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๔๔
เด็กชายวีรพงศ์ เทียงสุนทร

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๔๕
เด็กชายวีรภัทร ประสานทรัพย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๔๖
เด็กหญิงวีรยา ศรีสาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๔๗
เด็กชายวีรเทพ กอบพงศ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๔๘
เด็กชายวุฒิชัย เครือทิพย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๔๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๕๐
เด็กชายศิวกร เพ็ชรดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๕๑
เด็กชายศุภชัย สามิภักดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๕๒
เด็กหญิงศุภวรรณ ขวัญเพ็ชร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๕๓
เด็กชายสมยศ มะโนราช

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๕๔
เด็กชายสราวุธ วรรณศิริ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๕๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลอยศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๕๖
เด็กชายสหรัฐ สมุทรานุกูล

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๕๗
เด็กชายสันดุษิต จารุประกาศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๕๘
เด็กหญิงสายธาร สร้างการ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๕๙
เด็กชายสายเมา ยากุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๖๐
เด็กหญิงสิรภัทร จันทคีรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๖๑
เด็กหญิงสุธิดา จันจำรัส

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๖๒
เด็กหญิงสุภัสสร งามสุกใส

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๖๓
เด็กชายอภิชาติ แซ่อึง

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๖๔
เด็กหญิงอภิวรรณ เส็งเครือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๖๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ขำเพ็ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๖๖
เด็กชายอมรเทพ แสงสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๖๗
เด็กหญิงอรัญญา ศักดิเมือง

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๖๘
เด็กหญิงอริสรา กำผล

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๖๙
เด็กหญิงอริสา พลเรือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๘๗๐
เด็กหญิงอัญชิฐา ถาวรยุทธเดช

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๗๑
เด็กหญิงอาทิตยา ไกรอินทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๗๒
เด็กชายอ่วน มุละสิวะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๗๓
เด็กชายเจษฎา อุระ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๗๔
เด็กชายเตชิษฏ์ จาดยางโทน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๗๕
เด็กหญิงเบญญาภา บัวลพ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๗๖
เด็กหญิงเปรมปรี ไร่นอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๗๗
เด็กหญิงเปรมยุดา แก่นจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๗๘
เด็กหญิงโยติกา ซุงประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๗๙
เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์พล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กชายกฤติพงศ์ มหาศรัทธา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๘๑
เด็กชายกันตภณ พาทีทิน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๘๒
เด็กชายกิตติภณ เจริญโรจน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๘๓
เด็กชายกุลธารินท์ รุ่งโฆษิตศรีสกุล

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๘๔
เด็กชายคณิศร แสงงาม

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๘๕
เด็กหญิงคลินทิพย์ บุตรา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๘๖
เด็กชายจักรพรรดิ

์

พัสดารัก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๘๗
เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีบุญเรือง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๘๘
เด็กหญิงจิรวรรณ ศรีสุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๘๙
เด็กชายชนกันต์ ยิมจันทร์

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงชนินาถ สายทองคำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๙๑
เด็กหญิงชลนิฌา บัวลพ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๙๒
เด็กชายชลิต นำใจตรง

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๙๓
เด็กหญิงชลิตา ศรีราธารา

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๙๔
เด็กชายชัยพร สินสมุทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๙๕
เด็กหญิงฐานิตา อินทร์สงวน

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๙๖
เด็กชายฒณวรรษ ชุติดาราลักษณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๙๗
เด็กหญิงณัฐธิดา แทนชัยภูมิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๙๘
เด็กชายตะวัน สุริยะกำพล

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๘๙๙
เด็กชายทินภัทร สร้อยเสม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กชายธนกฤต ไหลตระกูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๐๑
เด็กหญิงธนธร งามสอาด

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๐๒
เด็กหญิงธนพร งามสอาด

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๐๓
เด็กชายธนพล สอนสำราญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กหญิงธนารีย์ แซ่ตัน

๊

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๙ / ๑๙๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๙๐๕
เด็กหญิงธมลวรรณ ถึงวงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๐๖
เด็กหญิงธยานี แซ่ตัน

๊

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กหญิงธัญเรศ แก้วบัวขาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๐๘
เด็กหญิงธิติมา สัมภาวะผล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๐๙
เด็กหญิงนริศรา ดาทุมมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๑๐
เด็กหญิงนวพร อนันตภูมิ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๑๑
เด็กหญิงนิชกานต์ บุญมี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๑๒
เด็กหญิงปรีชญา บรรจงการ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๑๓
เด็กหญิงปณฑิตา สีสำลี

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๑๔
เด็กชายพัชรพล แย้มนก

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๑๕
เด็กหญิงพิม แสงนันตา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีนอก

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๑๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ ปรือปรัก

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๑๘
เด็กชายภรากร พรหมอาวุธ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๑๙
เด็กชายภาณุเดช นวลจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วดุลดุก

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๒๑
เด็กชายภูวดล จันทสิทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๒๒
เด็กหญิงระลินธร เดชดิษฐ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๒๓
เด็กหญิงรัตนาวดี สีบุญเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๒๔
เด็กหญิงรัตน์ดา กองแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๒๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๒๖
เด็กหญิงวรรณพร ม่วงศรทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๒๗
เด็กหญิงวรฤทัย เสมอญาติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๒๘
เด็กหญิงวรัชยา ถาวรยุทธเดช

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๒๙
เด็กหญิงวัชรินทร์ สัมภาวะผล

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กชายวาทิน คลังนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๓๑
เด็กชายวีรภัทร ไชยพิมพ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๓๒
เด็กชายวีระ ฉิมพุก

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๓๓
เด็กชายศตวรรษ พรรณา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๓๔
เด็กหญิงศศิชา จันทะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๓๕
เด็กหญิงศิรินทร์ทร ศรีชะลา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๓๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

ดีหนุก
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๓๗
เด็กชายศุภโชค ทองนาค

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๓๘
นายสิรภพ จิตนาวา

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๓๙
เด็กหญิงสิริธร การะพิงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๐ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๙๔๐
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ซุยพรม

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๔๑
เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์พราหมณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๔๒
เด็กหญิงสุมินตรา แสวงสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๔๓
เด็กชายสุริยา คุ้มภัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๔๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุญอนันต์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๔๕
เด็กชายสุวัฒน์ จันทร์พงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๔๖
เด็กหญิงสโรชา ชูรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๔๗
เด็กชายอนุภัทร ปรางทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๔๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๔๙
เด็กชายอรรถวิท บางใบ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กหญิงอลิษา สิทธิชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๕๑
เด็กชายอาธิป วงศ์ไพศาล

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๕๒
เด็กหญิงอารยา ทองเลิศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๕๓
เด็กหญิงอารียา ศรีเจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๕๔
เด็กชายอิทธิ ซือกำเนิด

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๕๕
เด็กหญิงเทียนรัก เดชษา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๕๖
เด็กหญิงเบญจพร สมานมิตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๕๗
เด็กหญิงเมขลา รัตนมณี

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๕๘
เด็กชายเรียม ศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๕๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทับอุไร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๖๐
เด็กหญิงโชติมณี สาระคร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๖๑
เด็กหญิงกนิษฐนาฏ ถาวรยุทธเดช

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๖๒
เด็กหญิงกรกมล อุตสาหะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๖๓
เด็กชายกล้าหาญ แข็งฤทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๖๔
นางสาวกัญญาพัชร ทรัพย์ประเสริฐ

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๖๕
เด็กหญิงกานติมา เดชกล้า

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๖๖
เด็กชายกิตติภณ เคลงรัศมี

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๖๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาคดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๖๘
เด็กหญิงกุลธิดา มงกุฏสุวรรณ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๖๙
เด็กหญิงกุลธิดา สุวรรณวิจิตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กหญิงกุสุมา โสริบุตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๗๑
เด็กหญิงขวัญชนก บริบูรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๗๒
เด็กชายจักรกฤษ วงษ์ศรีแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๗๓
เด็กชายจักรชัย รืนพล

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๗๔
เด็กหญิงจันทกานต์ คีรีวัลย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๑ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๕๙๗๕
เด็กหญิงจัสมิน เอลเธอร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๗๖
เด็กหญิงจิณณพัต ตระกูลหิรัญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๗๗
เด็กชายจิตรทิวัส คำนึงคิด

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๗๘
เด็กชายจิรายุทธ ตระกูล

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๗๙
เด็กชายจิรเมท ทวัฒศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๘๐
เด็กหญิงฉัตรมณี โซเกียรติสกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๘๑
นางสาวชนัญธิดา ยองแสงจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๘๒
เด็กหญิงชนากานต์ เซ็งสกุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๘๓
เด็กชายชยานันท์ ขันตี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๘๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ โชติภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๘๕
เด็กหญิงฐานิตา บุญลับ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๘๖
เด็กชายฐิติโชติ อินทร์เคน

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๘๗
เด็กหญิงณัชดามาศ กลินละออ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๘๘
เด็กหญิงณัฐชยา สุขกระจ่าง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๘๙
เด็กหญิงณัฐฐิรา ดอนจุ้ย

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนพงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๙๑
เด็กชายณัฐดนัย อัคบุตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๙๒
เด็กชายณัฐพล ข่มแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๙๓
เด็กหญิงณัฐวดี แสวงสวาท

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๙๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีมูล

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๙๕
เด็กชายดำรงค์ บริบูรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๙๖
เด็กชายทรงวุฒิ สอนจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๙๗
เด็กหญิงทิพภาวรรณ ทองมณี

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๙๘
เด็กชายทิวา ไกรอินทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๕๙๙๙
เด็กชายธนพัฒน์ สิงห์สังถำ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ฤทธิรักษา

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายธิติวุฒิ มงคลพักตร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงธีรภรณ์ หิรัญมาศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กชายนรงศักดิ

์

ชาติพุก
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงนฤมล กลำเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กหญิงนวลอนงค์ ศรีพระจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงนัทธมน สอนภักดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงนันทวัน พฤกษา

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กหญิงนิศามน สุขุม

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กชายปฎิวัติ คุ้มราศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๒ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๐๑๐
นายปฏิภาณ ปวิถะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๑๑
เด็กชายปณณทัต ศรีชมภู

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กหญิงปาริชาติ นุกูลราษฎร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๑๓
เด็กหญิงปาลิตา สง่าพงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๑๔
เด็กชายปยพัทธ ประสงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๑๕
เด็กชายพงศธร จันทรประสิทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กหญิงพรรพษา พุ่มแพรพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๑๗
เด็กหญิงพศิกา สีสันติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๑๘
นางสาวพัชราภา งามสุวรรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๑๙
เด็กหญิงพัณณิตา ลึกถาวร

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายพันธกร เกิดทรัพย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๒๑
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แสวงสวาท

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๒๒
เด็กชายภัทรพล แย้มกลิน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๒๓
เด็กชายภูมินันท์ ไถ้เงิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กหญิงมนัญชยา อินทร์สุก

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๒๕
เด็กชายมานิตย์ ฉุนเฉียว

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๒๖
เด็กหญิงรติมา นามงาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๒๗
เด็กหญิงรินรดา อินทร์การเกตุ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กหญิงวรดา วงศ์ตระกูลสุขดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๒๙
เด็กชายวรายุส สุขุม

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กหญิงวริศรา คีรีแลง

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๓๑
เด็กหญิงวริศรา เขตคีรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กหญิงวษณพร อินทสุวรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๓๓
เด็กชายวิชยุตม์ สุขสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๓๔
นายวิทยา อินทเกษม

๑๗/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๓๕
เด็กชายวีรภาพ ลิมศิริ

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กหญิงวีรอร หิรัญมาศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๓๗
เด็กชายวีรากร ศรีจันทร์โฉม

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๓๘
เด็กชายศริศักดิ

์

แย้มสุริโย
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๓๙
เด็กชายศักดิรินทร์

์

ขวัญม่วง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงศิรดา รืนรมย์

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๔๑
เด็กหญิงศุจิญาดา อุตมะชะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๔๒
เด็กชายศุภฤกษ์ ธนันไชย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๔๓
เด็กหญิงสกุณา แดงศาลา

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๔๔
เด็กชายสนธยา ปกิลาโพ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๐๔๕
เด็กหญิงสุชาดา ชลสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๔๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ กล่อมปญญา

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๔๗
เด็กชายสุรชัย เชยวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๔๘
นางสาวสุวนันท์ วรรณศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๔๙
เด็กหญิงหทัยภัทร บุญฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กชายอธิศักดิ

์

ขวัญม่วง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๕๑
เด็กชายอนุศักดิ

์

สุริยะสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๕๒
เด็กชายอาคม มาลี

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๕๓
เด็กหญิงอารญาภรณ์ พูลอุย

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๕๔
เด็กชายอิทธิพล ชัยเชาวรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กชายอุดมศักดิ

์

สุริยะสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๕๖
เด็กหญิงเกวลี เอียมสกุล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๕๗
เด็กหญิงเขมิกา ภู่พูลเพียร

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๕๘
เด็กชายไชยภัทร แสงไพบูลย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๕๙
นางสมร คงสว่าง

๑๙/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กชายกฤษณพงศ์ เกิดเกษม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๖๑
เด็กชายกิจจธนาณัฐ มณีเทศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๖๒
เด็กชายโชคอนันต์ แช่ลิม

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กชายโชติกะ ตังพิริยะกุล

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๖๔
เด็กชายฟูตระกูล มิกขุนทด

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๖๕
เด็กชายมณฑล ลิมสกุล

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๖๖
เด็กชายวุฒิชัย เซษฐานันท์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กชายอภิสืทธิ

์

ทองอินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๖๘
เด็กชายอุกฤษฎ์ จรเอ้กา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๖๙
เด็กหญิงกมลชนก วิถีวานิช

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงกาญจนา จำปาลา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กหญิงกานติมา ลุงจาย

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๗๒
เด็กหญิงคีตภัทร ศรีปนตา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๗๓
เด็กหญิงจิราพร เกษทองมา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๗๔
เด็กหญิงชนิดาภา บุตรดีขันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กหญิงชุติภา มูลห่าน

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๗๖
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ฤกษ์อมรพัฒน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๗๗
เด็กหญิงณัฐรินทร์ เรืองจิรวงศ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๗๘
เด็กหญิงดาวินี หายคิด

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กหญิงนงนภัส ปานสอาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงปรางทิพย์ ภมร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๘๑
เด็กหญิงปาริชาติ สุพรรณวิภากร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กหญิงปาลิตา พืชพันธุ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๘๓
เด็กหญิงพรชนัน ดงดังรัมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๘๔
เด็กหญิงโยทะกา วิริยะผล

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๘๕
เด็กหญิงเรณู สุขชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงลักษิกา ดวงตา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๘๗
เด็กหญิงศิริกัญญา ดีขันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๘๘
เด็กหญิงศิริมา ปนทรัพย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๘๙
เด็กหญิงสาธิตา จันทร์ดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กหญิงสินีนาฎ ศรีโพนทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๙๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทร์ทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๙๒
เด็กหญิงหมอก คำแห่ง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๙๓
เด็กหญิงอทิตยา พวงไธสง

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กหญิงอรัสยา หารบุตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๙๕
เด็กหญิงปริยฉัตร มุกดา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๙๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เทียมชัยภูมิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๙๗
เด็กชายนราธิป ศรีคำม้วน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กชายปณวัฒน์ ดอกดวง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๐๙๙
เด็กชายปรเมศวร์ บุญเสริม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กชายพงศกร ดวงรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๐๑
เด็กชายไพสิฐ โคตรสมบูรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กชายภาณุวิชญ์ สอนศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๐๓
เด็กชายภาวิน ทริยะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๐๔
เด็กชายวรินทร์ สงวนทรัพย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๐๕
เด็กชายวิกรานต์ อุณวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กชายศรนเรศ อุดเถิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๐๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ศรีเอก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๐๘
เด็กหญิงกตัญชลี สุขดา

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๐๙
เด็กหญิงกรองทอง พรหมจรรย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา จันตะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๑๑
เด็กหญิงเกศราพร เหลืองอ่อน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๑๒
เด็กหญิงเกสรา ซาพิมพ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๑๓
เด็กหญิงฉัตรกนก จันทมุณี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๑๔
เด็กหญิงชนม์ชนก โหมดนอก

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๕ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๑๑๕
เด็กหญิงชัญญานุช ชำดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา การะภักดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๑๗
เด็กหญิงทิชากร บุตรงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๑๘
เด็กหญิงธนัญญา โชยศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๑๙
เด็กหญิงธัญญา ถานะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๒๐
เด็กหญิงบุษกร พรหมประดิษฐ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๒๑
เด็กหญิงพรณภา แซ่จิว

๋

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๒๒
เด็กหญิงพัชริดา ก้องแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๒๓
เด็กหญิงแพรพิรุณ ชฎาทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๒๔
เด็กหญิงภัทรวรรณ ด่านระหาร

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๒๕
เด็กหญิงมีนา เจริญลอย

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๒๖
เด็กหญิงวรนิษฐา ยิงประยูร

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๒๗
เด็กหญิงวันชนก คำสิงห์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๒๘
เด็กหญิงวาริสา สะเตียงบน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๒๙
เด็กหญิงวิจิตรา มหาพล

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๓๐
เด็กหญิงศริญญา ทินอยู่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๓๑
เด็กหญิงศิยาพร ดุมกลาง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๓๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ชาวนา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๓๓
เด็กหญิงสุภาพร แก้วกอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๓๔
เด็กหญิงกันต์ภัสสร บุตรดาพงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๓๕
เด็กหญิงเกศศุณีย์ จันทร์รัก

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๓๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขุนทุม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๓๗
เด็กชายกิตตินันท์ การุญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๓๘
เด็กชายธนกร วรรณทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๓๙
เด็กชายธนถัทร ประคตสะคนธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ สุขท้วม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๔๑
เด็กชายนพรุจ มูลทองหลาง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๔๒
เด็กชายนภัสกร ชาญเชียว

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๔๓
เด็กชายพิฆเนศ แก้วทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๔๔
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงเพิม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๔๕
เด็กชายวัชรพล รุ่งเรืองวัฒนา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๔๖
เด็กชายวิชพล งอกไม้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๔๗
เด็กชายสุภวัฒน์ ยิมเจริญ

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๔๘
เด็กชายอดิเทพ ทุกข์พ้น

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๔๙
เด็กชายอิศเรศ บุดดา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๖ / ๑๙๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๑๕๐
เด็กหญิงกรวรรณ บุควัน

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๕๑
เด็กหญิงกัญญา แสนโสภาวัน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สาลี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๕๓
เด็กหญิงจิราพร บุญแรง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๕๔
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ บุญหาราช

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๕๕
เด็กหญิงชนม์นิภา เพ็งพืน

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๕๖
เด็กหญิงชนิกานต์ เจริญผล

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๕๗
เด็กหญิงชลดา สอนน้อย

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๕๘
เด็กหญิงชาลิสา ศรีลาวงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๕๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองวันดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ จ่ายนอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๖๑
เด็กหญิงนรีรัตน์ จันทร์เสน่ห์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๖๒
เด็กหญิงนันทวรรณ ผิวอ่อนดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๖๓
เด็กหญิงนิตยา ลุงหลง

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๖๔
เด็กหญิงพรรณภัทร งิวไธสง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๖๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงศ์พาศกลาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๖๖
เด็กหญิงเมตตา โพธิศรี

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๖๗
เด็กหญิงวรรณิดา ประทุมวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๖๘
เด็กหญิงวริสรา นาคสุทธิ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๖๙
เด็กหญิงศิรประภา จันทร์หอม

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๗๐
เด็กหญิงสุจิตตรา กลินหอม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๗๑
เด็กหญิงสุภัทรภรณ์ ฟกแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๗๒
เด็กหญิงสุภัสรา เอกศิริ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๗๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ แซ่เต็น

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๗๔
เด็กหญิงเอือมพร

้

โมนขุนทด
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๗๕
เด็กหญิงกรกนก ดาราเพ็ญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๗๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ กำชัยพัฒนา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๗๗
เด็กหญิงสุนิสา วงศ์พินิจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๗๘
เด็กชายจุรจักษ์ และหวัง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๗๙
เด็กชายเจษฎาพร บุญยิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กชายณัฐธัญ วิฑูรย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๘๑
เด็กชายเทวิน เรืองเวช

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๘๒
เด็กชายธนาวัฒน์ อินเถือน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๘๓
เด็กชายนที บูชา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๘๔
เด็กชายพัธรพงษ์ สุริศาสตร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๑๘๕
เด็กชายพุฒินันท์ ขันสกุ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๘๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศิรินิยมกุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๘๗
เด็กชายภูมิรินทร์ อินทร์จุ้ย

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๘๘
เด็กชายระพีพันธ์ จุลพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๘๙
เด็กชายสุรพล ไชยลือชา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๙๐
เด็กชายอภิพันธ์ อยู่พาณิชย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๙๑
เด็กชายธนพนธ์ คำจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๙๒
เด็กชายวิศวะ ตาทิพย์ธำรง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๙๓
เด็กหญิงจุฑามาศ เครือคำอ้าย

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๙๔
เด็กหญิงซันกูคำ หมันแสง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๙๕
เด็กหญิงณัฐนรี แสงเงิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๙๖
เด็กหญิงดวงหทัย สุทธมา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๙๗
เด็กหญิงทิพวรรณ ลือยอด

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๙๘
เด็กหญิงปนัดดา วงศ์พระจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๑๙๙
เด็กหญิงปยะฉัตร เปงมณี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กหญิงพัชรี แก้วสี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๐๑
เด็กหญิงพิชญา ปลดปลิด

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๐๒
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ถีถ้วน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กหญิงพิยดา โสภาภักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๐๔
เด็กหญิงภัทรลัดดา ทองน้อย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๐๕
เด็กหญิงภารวี บัวแพง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๐๖
เด็กหญิงยุวดี ไทยใหญ่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กหญิงลดาพร สารวงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๐๘
เด็กหญิงวริศรา บัวติก

๊

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๐๙
เด็กหญิงศุภมาศ ไชยเขียว

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๑๐
เด็กหญิงสรินญา อรทัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๑๑
เด็กหญิงอริกา ทวีชีพ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๑๒
เด็กหญิงอริสา ชมภูรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๑๓
เด็กหญิงอริยา แก้วนวล

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๑๔
เด็กหญิงอังศุมาลิน ลิภา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๑๕
เด็กชายเกียรติก้อง บุญยงค์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๑๖
เด็กชายคุณภัทร เทียนคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๑๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เจนจบ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๑๘
เด็กชายณฐพัฒน์ อ่อนศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๑๙
เด็กชายณัฐพล วิมลรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๒๒๐
เด็กชายธนากร แสงเพชร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๒๑
เด็กชายธเนศพล เนินฉาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๒๒
เด็กชายธันยา ติงชัยโรจน์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๒๓
เด็กชายพงศกร ชอบแต่ง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๒๔
เด็กชายพัทธพล ถมกิง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๒๕
เด็กชายรัชพล แสงศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๒๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ ตังตระกูลอดุลย์

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๒๗
เด็กชายศราวุธ จันทร์สูรย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๒๘
เด็กชายอาทิตย์ อินบัว

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๒๙
เด็กชายไตรภพ บรรพต

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กชายทักษพร ยอดศิริ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๓๑
เด็กชายภูวดล นนทะโคตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๓๒
เด็กหญิงจณิสตา สุวรรณการ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๓๓
เด็กหญิงจิรภัทร นูลาภ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๓๔
เด็กหญิงจิราภร บุญหล้า

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๓๕
เด็กหญิงชลดา มหิรัญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๓๖
เด็กหญิงชลธิชา เอียมสอาด

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๓๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ บดีรัฐ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๓๘
เด็กหญิงทิฐินันท์ อรัญมิตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๓๙
เด็กหญิงธีญลักษณ์ ไกรวิลาศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๔๐
เด็กหญิงนพรัตน์ อ่อนฉวี

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๔๑
เด็กหญิงนรินทร เข็มนาค

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๔๒
เด็กหญิงปลืมกมล

้

สงคราม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๔๓
เด็กหญิงปวรรัตน์ สุดยอด

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๔๔
เด็กหญิงปาณิสรา สุสม

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๔๕
เด็กหญิงปุณณิศา บุญประกอบ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๔๖ เด็กหญิงรัศม์วรรณวลัย
มูลไธสงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๔๗
เด็กหญิงวิมลศิริ บานชืน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๔๘
เด็กหญิงวิลาวัลย์ เอือวัฒนกุล

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๔๙
เด็กหญิงสุณิสา แช่มทะเพรียว

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กหญิงสุลิตา บึงสพาน

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๕๑
เด็กหญิงอนันตยา หงษ์จูมพล

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๕๒
เด็กหญิงอรกัญญา เชือชืน

้ ่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๕๓
เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์วัน

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๕๔
เด็กหญิงบัณฑิตา โพพินิจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๙ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๒๕๕
เด็กหญิงธาริณี รักธัญกรณ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๕๖
เด็กชายจักรพันธ์ ดวงจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๕๗
เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีบุญเรือง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๕๘
เด็กชายชนะ ธรรมชาติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๕๙
เด็กชายธนกฤต จอมศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๖๐
เด็กชายธวัชชัย จันทร์ฉาย

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๖๑
เด็กชายธีรภัทร ยังนึก

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๖๒
เด็กชายบูรพา สิทธิสงคราม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๖๓
เด็กชายพงษ์อมร นูสีหา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๖๔
เด็กชายพัชรพล ฝอยทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๖๕
เด็กชายภูเบศ ไตรลักษณ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๖๖
เด็กชายรัชชานนท์ โค้วบ้วนอาน

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๖๗
เด็กชายรัชชานนท์ สุขสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๖๘
เด็กชายวัชรากร ดวงงาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๖๙
เด็กชายสมชาย ไทยใหญ่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีสังขาร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีวิฑูรย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๗๒
เด็กหญิงกิตติยา หอมเหลือ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๗๓
เด็กหญิงกิตติยา แก้วป

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๗๔
เด็กหญิงกิตติยา พลดาหาญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๗๕
เด็กหญิงชลธร สุทธิประภา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๗๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์อุทา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๗๗
เด็กหญิงณธวรรณ ใจวงษ์ศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่อุ่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๗๙
เด็กหญิงณัฐธยาน์ อาจเอือ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๘๐
เด็กหญิงนัทธมน ปานอินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๘๑
เด็กหญิงนิศานาถ ศรีเจริญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๘๒
เด็กหญิงปนัดดา เทพขาม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๘๓
เด็กหญิงปราริชาติ น่วมเกต

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๘๔
เด็กหญิงพรรษชล โสดา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๘๕
เด็กหญิงพัณนิดา รุจิยาปนนท์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๘๖
เด็กหญิงพิชญาภา เจริญยศ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๘๗
เด็กหญิงไพลิน วงศ์เครือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๘๘
เด็กหญิงรัตนาวดี สาลี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๘๙
เด็กหญิงรุ้งไพลิน จินดา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘๐ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๒๙๐
เด็กหญิงวริศรา พิทักษ์ดำรงชัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๙๑
เด็กหญิงศุจินธร มิตรยิม

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๙๒
เด็กหญิงสุพิชชา โสพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๙๓
เด็กหญิงปนิตา ภูสิริด

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๙๔
เด็กหญิงพิยดา อาจไพวัลย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๙๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เชยพุดซา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๙๖
เด็กชายกมล สุดเสนาะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๙๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

มาลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๙๘
เด็กชายจิรัฏฐ์ เฉลิมพงษ์โภคิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๒๙๙
เด็กชายชญานิน อรุณไชย

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ภักดีอำนาจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๐๑
เด็กชายทรงพล พลเวียง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๐๒
เด็กชายธนกฤต เกตุแจ้

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๐๓
เด็กชายธนนนท์ ยับยัง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กชายนาวี ประจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๐๕
เด็กชายปวิช บุญพามา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๐๖
เด็กชายปยพัทธ์ พรรณยา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๐๗
เด็กชายพรเทพ ตาลพุดชา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๐๘
เด็กชายภัทรพล แสงเกตุ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๐๙
เด็กชายภูวนัย ผิวทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๑๐
เด็กชายยศวีร์ เอ็นดู

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๑๑
เด็กชายรชรพล ณ ระนอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๑๒
เด็กชายรณชัย ไหลไผ่ทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๑๓
เด็กชายวชิระ รักษาทรัพย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๑๔
เด็กชายสุรวุธ รักบุญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ คำมา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๑๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ภูเด่นผา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๑๗
เด็กหญิงกิตติมา บุญจิตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๑๘
เด็กหญิงเกศศิณี พงษ์พันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๑๙
เด็กหญิงชไมพร เขียวหวาน

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กหญิงชไมพร บุญชืน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๒๑
เด็กหญิงญาดา ทองประโคน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๒๒
เด็กหญิงณัฐวรรณ์ ยินดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๒๓
เด็กหญิงปรียานันท์ งวงช้าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๒๔
เด็กหญิงปุญญิศา พัดขุนทด

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘๑ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๓๒๕
เด็กหญิงพิชญานิน บัวระภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๒๖
เด็กหญิงภัทราวดี ชูสุวรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๒๗
เด็กหญิงมนัญชยา โพธินาค

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๒๘
เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีสุพอ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๒๙
เด็กหญิงวราภรณ์ อินลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๓๐
เด็กหญิงอณิชา เคลือบทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๓๑
เด็กหญิงอรพิมล สายทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๓๒
เด็กหญิงอาทิตยา สุทีนะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๓๓
เด็กหญิงวิยะดา ศรีปลาด

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๓๔
เด็กหญิงสโรชา สมศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๓๕
เด็กชายกรวิชญ์ สุขสมฤกษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๓๖
เด็กชายกฤษณะ รักษาสระ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๓๗
เด็กชายชานนท์ จันทะไทย

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๓๘
เด็กชายทศกร กล้าค้าขาย

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๓๙
เด็กชายทัตพงศ์ วงศ์ท้าว

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๔๐
เด็กชายธนา เหลืองเสือ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๔๑
เด็กชายบารมี เหล่าเทพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๔๒
เด็กชายปริญญา ลานอก

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๔๓
เด็กชายพลกฤษณ์ ใจดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๔๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ทะรารัมย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๔๕
เด็กชายภูริช ถาพาคุย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๔๖
เด็กชายภูรินทร์ แก้วอ่อน

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๔๗
เด็กชายภูวเนศวร์ พืชพันธุ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๔๘
เด็กชายวรพงษ์ ประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๔๙
เด็กชายวีรชัย บุญหนัก

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๕๐
เด็กชายศรุต วงศ์อยู่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๕๑
เด็กชายสิทธิกร ไพรศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๕๒
เด็กชายสุขสันต์ ตาธิยะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๕๓
เด็กชายอนันตพล มิไกรราช

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๕๔
เด็กชายอลงกรณ์ ห้วยลิม

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๕๕
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ หมืนพรม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๕๖
เด็กหญิงฐิติมา ศรีไสย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๕๗
เด็กหญิงณัฐชุนันท์ โชคดีรัศมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๕๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ สอนดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๕๙
เด็กหญิงเนตรทราย สีหะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘๒ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๓๖๐
เด็กหญิงปริศนา โนนศรีคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๖๑
เด็กหญิงพัชรา วิเชียรวัฒน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๖๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ โชคดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๖๓
เด็กหญิงวรัญญา วังเทียน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๖๔
เด็กหญิงวราพร มาลาพงษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๖๕
เด็กหญิงสุภาวดี เครืองสูงเนิน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๖๖
เด็กหญิงกัลยกร กรเวช

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๖๗
เด็กหญิงปานิตา หนูหงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๖๘
เด็กชายชญานนท์ นาคดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๖๙
เด็กชายชาญวิทย์ แสวงหา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กชายธนกฤต ธงชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๗๑
เด็กชายใบเพชร ทัพธานี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๗๒
เด็กชายพชฑกร เสาเปรีย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๗๓
เด็กชายภานุวัฒน์ สุวรรณชล

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๗๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ โพธิชัยแก้ว

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๗๕
เด็กชายยศพล เข็มศิริ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๗๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ รอดพ้น

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๗๗
เด็กชายศรายุท จำจิตต์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๗๘
เด็กชายศิริวิสิทธิทธ์ เอกวิเศา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๗๙
เด็กชายศุภวิชณ์ วัชวงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๘๐
เด็กชายสิทธิชัย ไชยวาป

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๘๑
เด็กชายสุวิทย์ เกิดคอน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๘๒
เด็กชายอภิเชษฐ์ ท้าวเงิน

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๘๓
เด็กชายสรรเสริญ ชืนจำปา

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๘๔
เด็กหญิงชมพู่ ศรีสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๘๕
เด็กหญิงณัฐชา ประจง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๘๖
เด็กหญิงณิชมน ทองโยง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๘๗
เด็กหญิงธนัชญา ช้างพา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๘๘
เด็กหญิงธนิตา วงศใหญ่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๘๙
เด็กหญิงธิวากร บัวบง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงพรรณิภา สวนดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๙๑
เด็กหญิงแพรดาว ผารุธรรม

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๙๒
เด็กหญิงมัลลิกา จันแบงเงิน

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๙๓
เด็กหญิงสีริรัตน์ บุญไชยะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๙๔
เด็กหญิงสโรชา ไทยใหญ่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๓๙๕
เด็กชายจักรตุลย์ พึงเพ็ง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๙๖
เด็กชายจิณณวัตร ไชยเสนา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๙๗
เด็กชายชวนากร ยอยรู้รอบ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๙๘
เด็กชายนภดล หมันเพียร

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๓๙๙
เด็กชายพลพล ราชวัตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายสหพล นามอยู่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กชายอธิบดี ได้ดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๐๒
เด็กชายอนันตศักดิ

์

สุวรรณทิพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๐๓
เด็กชายอนุภัทร วรสาร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๐๔
เด็กชายอภิวัตถ์ ลัวนสาย

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กชายเอกภพ หมืนสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กชายนพดล หนูหงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๐๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยเพขร

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๐๘
เด็กหญิงธนัยพร หลีประสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กหญิงธันยาพร รอดเสถียร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๑๐
เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ สุขมหา

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๑๑
เด็กหญิงฟาใส ม่วงภูเขียว

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๑๒
เด็กหญิงรัญชิดา ลอยพยอม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๑๓
เด็กหญิงวรัญญา แช่มชืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๑๔
เด็กหญิงสุภาวินี ผาสุขกิจ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๑๕
เด็กหญิงอัญชิสา อาราเม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๑๖
เด็กหญิงอุสีชา จิรเบญจวนิช

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๑๗
เด็กหญิงชนิตา ไทยบันจง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๑๘
เด็กหญิงฐิดารัตน์ ศรีดาพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๑๙
เด็กชายนิสิต เกณขุนทด

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๒๐
เด็กชายชัชพิสิฐ ประโสตัง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๒๑
เด็กชายฐานันตร์ เอมเอาธาน

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อาดโถ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๒๓
เด็กชายทรงพล ใยกล้า

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๒๔
เด็กชายธนัสถ์ รองสาลี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๒๕
เด็กชายนันทกร ดวงวิเศษ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๒๖
เด็กชายวิทยา เพ็งเดียว

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๒๗
เด็กชายจักรินทร์ นานอก

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๒๘
เด็กหญิงชนัญชิดา เพียรชอบ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๒๙
เด็กหญิงขวัญจิรา สีสว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘๔ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๔๓๐
เด็กหญิงปรัชญาวี ทองกลำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๓๑
เด็กชายกิตติพงศ์ อุ่นสงคราม

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๓๒
เด็กชายเจษฎา ชัยกูล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๓๓
เด็กชายฐิตินันท์ หนองเรือง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๓๔
เด็กชายณัฐพนธ์ ละลง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๓๕
เด็กชายดนุพล สิงหเมธา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ เรืองศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๓๗
เด็กชายธัญวัฒน์ สิงหา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๓๘
เด็กชายประพฒน์ คุณทะวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๓๙
เด็กชายปารเมศ คุ้มพวงมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กชายพงศ์ภีระ อินทวงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ นำขุ่ม

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๔๒
เด็กชายภัสกร ศรีมลฑา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๔๓
เด็กชายวรวุฒิ เศรษฐี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๔๔
เด็กชายศรัณย์ภัทร เฉียบแหลม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๔๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ ชูแสน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๔๖
เด็กชายปณณทัต เกิดมณี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๔๗
เด็กชายวรโชติ จิตแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๔๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ผิวอ่อนดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๔๙
เด็กหญิงญาณภา พุ่มมะลิ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๕๐
เด็กหญิงญาณิศา ขาวลูกจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๕๑
เด็กหญิงทิยดา อนุเคราะห์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๕๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ ฤกษ์มงคล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๕๓
เด็กหญิงปราณปรียา ชาภักดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๕๔
เด็กหญิงปาริชาติ สังข์ปลืม

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๕๕
เด็กหญิงพลอยชมพู ทับทิม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๕๖
เด็กหญิงรัชตารี วงค์พรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๕๗
เด็กหญิงไอรดา สมรับ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๕๘
เด็กหญิงภัคจิรา ลีประโคน

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๕๙
เด็กหญิงชลลดา วงษ์มาเกษ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กชายคฑาวุธ ปญญาเสน

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๖๑
เด็กชายจิระศักดิ

์

รามศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๖๒
เด็กชายชัยนรุตม์ มัชฌิกะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๖๓
เด็กชายทยา ดวงทา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ โสภา

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘๕ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๔๖๕
เด็กชายธเนศวง ถึงปดชา

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๖๖
เด็กชายธีรพงษ์ ศิลัยพานิช

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๖๗
เด็กชายธีรภัทร แดงทองดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๖๘
เด็กชายนภัสสกร ธรรมรัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๖๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ สร้อยสาวะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๗๐
เด็กชายบุรพล นำนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๗๑
เด็กชายพริสร พันธ์เปยม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๗๒
เด็กชายภูวดล โพธิขำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๗๓
เด็กชายวีรวัฒน์ แสงจันท์ดา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๗๔
เด็กชายศิวกร ดังก้อง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๗๕
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

แก่นสาร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๗๖
เด็กชายอภิวัฒน์ คิรินทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แพงศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๗๘
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เสาะสนฺธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๗๙
เด็กชายภควัต คำเสียง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๘๐
เด็กหญิงแก้วมณี สร้อยระย้า

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๘๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทัพธานี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๘๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ รังสรรค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๘๓
เด็กหญิงฐิตาพร ศรีพลหงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ วิเชียรลำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๘๕
เด็กหญิงปนัดดา โคตรพงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๘๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ ใจดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๘๗
เด็กหญิงปาลิตา นาตะโหนด

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๘๘
เด็กหญิงพิชชา พันนาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๘๙
เด็กหญิงพุทธรักษา หนูประโคน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๙๐
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ แว่นแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๙๑
เด็กหญิงโยสิตา แผนไพสน

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๙๒
เด็กหญิงรัตนากร สันทะยา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๙๓
เด็กหญิงศศิดา ชาริดา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๙๔
เด็กหญิงสายธาร พรมหาชัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๙๕
เด็กหญิงสิริวิมล นาคนิล

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๙๖
เด็กหญิงหทัยชนก สุขเกษม

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๙๗
เด็กชายกิจติชัย เบียไทยสงค์

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๙๘
เด็กชายชนาธิป จุรุเทียบ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๔๙๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

แซ่จึง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘๖ / ๑๙๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รัดรอดกิจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๐๑
เด็กชายทินภัทร จันจินดา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กชายนราวิชญ์ โรจนานนท์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๐๓
เด็กชายนฤนาท กองทองนอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๐๔
เด็กชายบุญถึง ชาวราษฎร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๐๕
เด็กชายปฏิภาณ ยิงยวด

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กชายภานุวัฒน์ น้อมเศียร

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๐๗
เด็กชายยุทธศักดิ

์

พฤกษาชาติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๐๘
เด็กชายวรวิชญ์ ทองกลาง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๐๙
เด็กชายศุภกิจ สุขตาม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๑๑
เด็กชายสินติภาพ ชิวกิจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๑๒
เด็กชายอัยยาพล วงศ์คุ้มสิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๑๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ทองเก้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๑๔
เด็กชายธีระพล แก้วกลางดอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๑๕
เด็กหญิงกนกอร ชาวประสา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แผลงศร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๑๗
เด็กหญิงขนิษฐา ชมชืน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๑๘
เด็กหญิงชนม์นิภา ม่วงคะลา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๑๙
เด็กหญิงชนิสรา บูรณะอุดม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๒๐
เด็กหญิงชลธิชา สนสกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๒๑
เด็กหญิงธนัชชา พลบูรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๒๒
เด็กหญิงนุชจรี ทาจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๒๓
เด็กหญิงพรรณนิภา คำสนิท

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๒๔
เด็กหญิงพัชรี ประทุมหอม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๒๕
เด็กหญิงมณิสร แก้วเกร็ด

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๒๖
เด็กหญิงรุจิกานต์ ฤทธิมานะ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๒๗
เด็กหญิงศศิธร ตางจงราช

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๒๘
เด็กหญิงสุจิตตรา ทอนสูงเนิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๒๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ อันทะบาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กหญิงหทัยภัทร ลุนบับภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๓๑
เด็กหญิงอัยยา เฉลิมผจง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๓๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ เทพเทียน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๓๓
เด็กหญิงนิชาพร ชันทุนทด

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๕๙/๖๕๓๔
เด็กหญิงกรวลัย ภาอาษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘๗ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๕๓๕
เด็กชายจิรกิตต์ กันนุลา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๓๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๓๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ แตงท้าว

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๓๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คงจริง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๓๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา รักษา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๔๐
เด็กหญิงณัฏชณิชา เจริญเกษร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๔๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ยอดโยธี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๔๒
เด็กชายณัฐภัทร ชนะบุญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๔๓
เด็กหญิงณัฐริยา อินทะวัน

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๔๔
เด็กหญิงณิชากร ทองมนต์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๔๕
เด็กหญิงตรีกวินทร์ การะภักดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๔๖
เด็กหญิงธนภรณ์ บุตรสวรรณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๔๗
เด็กชายธนวัฒน์ นกกระจาบ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๔๘
เด็กชายธรรมนูญ เสน่ห์เมฆะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๔๙
เด็กชายธรรมสรณ์ ร่มเย็น

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๕๐
เด็กชายธีระไชย พลดาหาญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๕๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๕๒
เด็กหญิงนริศรา หนูสลัด

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๕๓
เด็กหญิงนัฐราภรณ์ ศรีทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๕๔
เด็กชายนัทธนนท์ เย็นมานัส

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๕๕
เด็กหญิงบุษกร เพิมตระกูล

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๕๖
เด็กหญิงปทุมรัตน์ ดวงเทียน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๕๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตังใจ

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๕๘
เด็กหญิงปยุดา จำเนียร

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๕๙
เด็กหญิงปองขวัญ เจริญสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๖๐
เด็กหญิงปยวรรณ อยู่คง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๖๑
เด็กหญิงปยะธิดา อุทโท

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๖๒
เด็กหญิงพรชิตา เจียมสมพร

๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๖๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ภะวะภูตานนท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๖๔
เด็กชายพศิน ศรีเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๖๕
เด็กชายพัชรพล พิลาเทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๖๖
เด็กหญิงพัชราภา โหมดวัฒนะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๖๗
เด็กหญิงภัทรวรรณ จุ้ยมณี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๖๘
เด็กชายภูมินทร์ คมกล้า

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๖๙
เด็กชายภูริดล มีเหมือน

๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘๘ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๕๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ทาเพ็ง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๗๑
เด็กชายวินทกร นิรัมย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๗๒
เด็กชายศราวุธ อุ่นเรือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๗๓
เด็กหญิงสิรินทรา เตาะกระโทก

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๗๔
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ตันยี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๗๕
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ หินเพ็ชร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๗๖
เด็กหญิงสุพัตรา อรุณวัน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๗๗
เด็กชายอภิรัช กุศลพิทักษ์แดน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๗๘
เด็กหญิงอริสรา แสงไทย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๗๙
เด็กหญิงออรดี ไชยแสง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กหญิงอังคณา อนุมาตย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๘๑
เด็กหญิงแคท ปานเกิด

๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๘๒
เด็กหญิงจุทามาศ เถือนดา

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๘๓
เด็กชายฉัตรชณชัย ธนปุญญพัฒน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๘๔
เด็กหญิงตะวันญา เวสา

๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๘๕
เด็กหญิงนภัส ไชยหาญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๘๖
เด็กชายปฎิภาณ ทองปอ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๘๗
เด็กหญิงปนัดดา คันทะโสม

๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๘๘
เด็กหญิงพรนภา สีแสด

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๘๙
เด็กหญิงพลอยรินทร์ วิริยา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๙๐
เด็กหญิงพันธิตรา อัมภรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๙๑
เด็กหญิงภาวินี ศรีไพร

๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๙๒
เด็กหญิงมัณฑนา คำขาว

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๙๓
เด็กชายวรฤทธิ

์

อุทัยศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๙๔
เด็กหญิงวริยา สืบจะบก

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๙๕
เด็กชายวิทวัส โพธิสว่าง

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๙๖
เด็กชายศุภวิชญ์ มีศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๙๗
เด็กหญิงอรณิชา ด้อมสุธรรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๙๘
เด็กหญิงกนกพร ทิพย์บูลย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๕๙๙
เด็กหญิงกัลยา มะคะวิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กชายณัฏฐชัย บุญเยือน

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ ฮาบสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงน้อย

๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๐๓
เด็กชายณัฐิวุฒิ หลานนอก

๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กชายธนภัทร แก้วกัลยา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๖๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ คลังทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ วงค์พุทธา

๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กชายธนากร สนามชวด

๑๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๐๘
เด็กชายธีรพล พันธวัธน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๐๙
เด็กชายนัทธพงศ์ ปุริษาทำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๑๐
เด็กหญิงปนัดดา โมคะรัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๑๑
เด็กชายปณณธร เพ็งเปน

๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๑๒
เด็กหญิงปนธิตา เปรมชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๑๓
เด็กหญิงรามาวดี หงษาคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๑๔
เด็กหญิงสิริกัลยา ปฏิทันโด

๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๑๕
เด็กหญิงอรการณ์ มูลละ

๑๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๑๖
นางสาวเพชรไพลิน วงษ์สว่าง

๓๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๑๗
เด็กหญิงจันทิมา นิมนวลเกตุ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๑๘
นางสาวจิรกานต์ แย้มพจนา

๑๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๑๙
นายจิรศักดิ

์

เหลาเคน
๒๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๒๐
นายชานนท์ พรมโพธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๒๑
นางสาวฐานัฐ เอมอยู่

๑๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๒๒
นายณัฐพงษ์ ปานทิม

๑๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๒๓
นายวโรดม ต้นทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๒๔
นายสันต์ ลาภรัตนวณิช

๐๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๒๕
นางสาวสุนิตา ศรีอันเจน

๒๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๒๖
นางสาวอนุสรา ศรีหนองโคตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๒๗
นายอาทิตย์ ทะราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๒๘
นางสาวอารีย์รัตน์ ด้อมสุธรรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๒๙
นางสาวเกตน์สิรี ทองอุไร

๒๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๓๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ผ่านภักดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๓๑
นางสาวมัญชุพร ระบอบ

๐๒/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๓๒
เด็กหญิงสุรัญญา จันทพันธ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๓๓
นายไชยพศ วังพรม

๑๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๓๔
นางสาวกนกพร ใจภักดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๐ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๓๕
นางสาวพิชญา อ่อนแดง

๒๒/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๓๖
นางสาวแวววรรณ หมวกเพ็ชร

๑๕/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๓๗
นางนุชกาต์ รัตนศรีสุข

๑๑/๑๒/๒๕๑๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๕๙/๖๖๓๘
เด็กชายณัฐพล ภาคพานิช

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๓๙
เด็กชายธนันท์ชัย จันเต็ม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๙๐ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๖๔๐
เด็กชายธนารัตน์ โมราราย

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๔๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

กาญจนโกศล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๔๒
เด็กชายนภดล พึงวงศ์

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๔๓
เด็กชายนัฐพงศ์ โกมาลภัตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๔๔
เด็กชายพัขรพล วงศ์คำภู

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๔๕
เด็กชายพิทยาพล เจริญมงคล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๔๖
เด็กชายศุภณัฐ เณรรักษา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๔๗
เด็กชายสมพร เดือนเพ็ญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๔๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ วงศ์แววดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๔๙
เด็กหญิงชนัญชิดา สท้านวัตร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กหญิงชนิดา สังเกต

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๕๑
เด็กหญิงชนิดาภรณ์ ดอกดิน

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๕๒
เด็กหญิงณัฎฐปภา ภักดีงาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๕๓
เด็กหญิงณัฏฐา ทำมาน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๕๔
เด็กหญิงณัฐวดี วงษ์ไทยผดุง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๕๕
เด็กหญิงทิพย์ราภา แซ่ลี

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๕๖
เด็กหญิงธิติมา สายทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๕๗
เด็กหญิงนลิน พงษ์นัยรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๕๘
เด็กหญิงนวพร ลำเลิศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๕๙
เด็กหญิงนิตยา สัมมะจารินทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๖๐
เด็กหญิงประภัสสร บุญเกิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๖๑
เด็กหญิงพรชนก ถาวรวัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๖๒
เด็กหญิงยุวรินทร์ สิทธิศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๖๓
เด็กหญิงรติมา ขำพิมพ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๖๔
เด็กหญิงศุภิสชา เอมเสม

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๖๕
เด็กหญิงอนันญา สาจรัญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๖๖
เด็กหญิงอรยา เผ่าพันธ์ดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๖๗
เด็กชายชาคริต คุอิสส์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๖๘
เด็กชายไชยวัฒน์ ศิริธรรม

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๖๙
เด็กชายณัฐนันท์ น้อยดัด

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กชายธนิสร สุขสว่าง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๗๑
เด็กชายธีรภาพ คุ้มหอม

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๗๒
เด็กชายธีรวุฒิ โนแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๗๓
เด็กชายนครินทร์ มณีรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๗๔
เด็กชายนวัช นิสัยซือ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๙๑ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๖๗๕
เด็กชายศุภสันต์ วรรณศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๗๖
เด็กชายสุนันท์ เสียงสังข์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๗๗
เด็กชายอินทัช รัตนวิจิตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๗๘
เด็กหญิงเพชรลดา จิตต์มานะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๗๙
เด็กหญิงสุธามาศ อักษรพจน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กหญิงสุธิมา วงศ์อยู่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๘๑
เด็กหญิงอธิกา บำรุง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๘๒
เด็กชายธนวันต์ จุลเจือ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๘๓
เด็กชายนพดล มีแสง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๘๔
เด็กชายพฤทธิอนันต์

์

หวังกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๘๕
เด็กชายพลศิลป สมมาตร

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๘๖
เด็กชายพัชรดนัย คล่องใจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๘๗
เด็กชายพีรพล กองทรัพย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๘๘
เด็กชายศุภกร ขอบทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๘๙
เด็กชายอภิเชษฐ์ ห่อทองคำแท้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๙๐
เด็กชายอัครชัย อาจวิชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๙๑
เด็กหญิงกฤษณา ประเสริฐศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๙๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บำรุง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๙๓
นายชาญชัย เอียมอ่อน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๙๔
นายผกรณ์ เชียวเขตร์วิทย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๙๕
นายยศพร ขุนช่วย

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๙๖
นายสิริพงษ์ ยอดยาดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๙๗
นายสุภินัย ขันทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๙๘
นายอติรุจ พงษ์วัน

๑๑/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๖๙๙
นายอัษฎาวุธ จันทร์โสก

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๐๐
นางสาวกัญญาณัฐ สุขกฤษ

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๐๑
นางสาวกุลสตรี ศิลประเสริฐ

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๐๒
นางสาวชนิษฐา สุขประเสริฐ

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๐๓
นางสาวชนิตา บุรุษวยากรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๐๔
นางสาวชลธิชา พงษ์ชัด

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๐๕
นางสาวฐิติวรดา ไกรวาส

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๐๖
นางสาวณภัทร สามัคคี

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๐๗
นางสาวดลยา กิงทวยหาญ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๐๘
นางสาวนันท์นภัส เกร็ดแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๐๙
นางสาวพิชนันท์ พรามนาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๙๒ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๗๑๐
นางสาวพิมพ์ชนก บริบูรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๑๑
นางสาวหนึงฤทัย

่

แข็งแรง
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๑๒
นางสาวอินทิรา สมมูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๑๓
นายฐนกฤตชพรรณ อยู่บำรุง

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๑๔
นายทองไท ทองแพรว

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๑๕
นายยศพล โคตรชนะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๑๖
นางสาวชลุตา ชำชอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๑๗
นางสาวญานิศา ชัยงาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๑๘
นางสาวณัฐกานต์ สายชะนะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๑๙
นางสาวเดือนดารา เล็กคง

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๒๐
นางสาวปณัดดา ชมสงวน

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๒๑
นางสาวปยะฉัตร สมร่าง

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๒๒
นางสาวรวรรณ เจริญผล

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๒๓
นางสาววรดา นารีรัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๒๔
นางสาวอรสา สมหมาย

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๒๕
นางสาวอุไรลักษณ์ เต็กใจตรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๒๖
นายกีรศักดิ

์

สาศะเรศ
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๒๗
นายจิรายุส จันทะเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๒๘
นายบารมี ประสมทรัพย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๒๙
นางสาวจิราภรณ์ ศิลปมงคล

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๓๐
นางสาวรินท์นิภา พยอมหอม

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๓๑
นายศุภนุช สระแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๕๙/๖๗๓๒
เด็กชายกิติภูมิ อาจอาสา

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๓๓
เด็กหญิงกุลพร สำนักวิชา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๓๔
เด็กชายขวัญชัย แดงทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๓๕
เด็กชายคณาธิป รู้สรรพกิจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๓๖
เด็กหญิงจอมขวัญ งานดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๓๗
เด็กหญิงจอย อม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๓๘
เด็กชายจักรพันธ์ แถลงสัตย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๓๙
เด็กหญิงจิราภา มาลีวรรณ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กชายจิรายุ เพ็ชรสุวรรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ เมตตา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๔๒
เด็กหญิงชนากานต์ ทองผา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๔๓
เด็กหญิงชนิดา รวดเร็ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๔๔
เด็กชายชุติพงค์ ก้องเสนาะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๙๓ / ๑๙๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๗๔๕
เด็กหญิงณัฐนรี สำนักวิชา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๔๖
เด็กชายณัฐพล บุตรชน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๔๗
เด็กชายณัฐวัตร บุญกอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๔๘
เด็กหญิงตรีสรา วงศ์กลินกรุด

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๔๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

มลิวัลย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๕๐
เด็กหญิงนิรมล ใจมนต์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๕๑
เด็กหญิงนำอิง รักดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๕๒
เด็กหญิงประภาพร วงศ์กลินกรุด

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๕๓
เด็กชายประสิทธิ

์

โพธิศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๕๔
เด็กชายพงศกร อ่านพินิจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๕๕
เด็กชายพชร โปเคน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๕๖
เด็กหญิงพรชนก วิทยานุกรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๕๗
เด็กหญิงพรทิพย์ ทองฉาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๕๘
เด็กชายพรรณเดช ชืนกลิน

่ ่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๕๙
เด็กชายพรเทพ สมจิตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๖๐
เด็กชายพัชรพงศ์ แก้วเก็บคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๖๑
เด็กชายพันธบัตร ฉายาชวลิต

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๖๒
เด็กหญิงภัทรศยา สุขสบาย

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๖๓
เด็กชายภาณุพงษ์ การะดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๖๔
เด็กหญิงรติมา อันนอก

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๖๕
เด็กชายรัตนชัย บุญรอด

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๖๖
เด็กชายรัตนชัย โพธิศรี

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๖๗
เด็กหญิงวนัชพร ปลืมผล

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๖๘
เด็กหญิงวรินธร ฆ้องวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๖๙
เด็กหญิงวิชุดา เกษมแสง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๗๐
เด็กหญิงวิไล มะโนรัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๗๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ มะลิวัลย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๗๒
เด็กชายศรัณย์ คำหล้าชาย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๗๓
เด็กชายศักดิรพี

์

ไกรวาส
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๗๔
เด็กหญิงศิรประภา นนท์ขุนทด

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๗๕
เด็กหญิงศิริขวัญ มลตรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๗๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มลตรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๗๗
เด็กชายศิลปธนา กลินจันทร์

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๗๘
เด็กชายศิลา อรรคฮาด

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๗๙
เด็กหญิงสรณ์สิริ มะม่วงหิมพานต์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๙๔ / ๑๙๕
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๕๙/๖๗๘๐
เด็กชายสิปปวิชญ์ กลำเชาว์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๘๑
เด็กหญิงสุทธิตา จันทร์ตรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๘๒
เด็กหญิงสุภัทรา การควรคิด

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๘๓
เด็กหญิงอนันตญา อนุมาศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๘๔
เด็กหญิงอนุสรา หาทรัพย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๘๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เจริญแสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๘๖
เด็กหญิงอริสา ผลาเกษ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๘๗
เด็กหญิงอังคณา ตามรภาพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๘๘
เด็กหญิงอัยรดา ขำคม

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๘๙
เด็กหญิงเจนจิรา แก่นสาร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ พูลผล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๙๑
เด็กหญิงปภาวรินท์ จินดา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๙๒
เด็กชายปยทัศน์ รืนฤทัย

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๙๓
เด็กชายคณภรณ์ ปรีชา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๙๔
เด็กชายปรัชญา เสาร์มัง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๙๕
เด็กชายปยพงศ์ มันมาก

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๙๖
เด็กชายพิทักษณ์พงษ์

หมันตรวจ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๙๗
เด็กชายพิสุทธิ

์

โตสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๙๘
เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์ม่วง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๗๙๙
เด็กชายเจษฎา เรืองศิลป

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กหญิงสโรชา สำนักวิชา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๘๐๑
นางสาวสุกัญญา กัณหาเวียง

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๕๙/๖๘๐๒
นายสุริยา เทียงขุน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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