
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๑๐,๑๙๒ คน ขาดสอบ ๑,๐๘๐ คน คงสอบ ๙,๑๑๒ คน สอบได้ ๖,๒๔๙ คน สอบตก ๒,๘๖๓ คน (๖๘.๕๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายกิตติชัย พรหมสุภา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายธนกฤต มีสังข์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๐๓ เด็กหญิงปฐมวรรณสุดา
เกือหนุน

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายก้องภพ บุญประเสริฐ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงกวินทรา กิตติกวินชน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงธิยาภัสร์ เลิศฤทัยพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายเจตนิพิฐร์ ชูเชิด

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายพศิษฐ์ บุญยิงเหลือ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงภัสสร มีสง่า

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงกมลชนก นอบน้อม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายสิทธิโชค

คำภิระเตรียมวงศ์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงถวนันท ภคาพัลย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายพลัฏฐ์ วงศ์มณีนิล

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปนส่วน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงรมิตา ปนดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ สำเริง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงศศิกานต์ จรุงเกียรติกุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายรุจิภาส โชติภักดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงเกษมณี สายพินิจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายชายชานนท์ วรฉันท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงแสงดาว สุขเทศ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงวิชญาดา ตันสกุล

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงกิตติยา สลักคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงลลิตา พฤกษาชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงกรวิภา อุตสาหะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงพชรพรรณ ดีมาก

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายชินาธิป ชาญนคร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายธนิต เพ็ชรอินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงกุลจิรา สุขแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงสิรีธร ตัณฑเกียรติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงปาริตา สโมสร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงวรินธร พูลผล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายปองภพ ลีไพโรจน์กุล

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายอนพัทย์ เยือทองเทศ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายธนทรัพย์ วรวงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงกฤติพัชร์ รัตตะรมย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายภานุกร สุนทรประเสริฐ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายชิษณุชา ทนศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขศิริมัช

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายภาณุพันธ์ วงษ์สมุทร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายวรินทร ทรงศรีสง่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายเทพประวิณ พฤกษชาติ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายฐากร ดวงกุลสา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงสุพรรณี สุวรรณวงศ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุโพ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงลีลาวลี ถึกสถิตย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงหมูหวาน แม่ฮ่องสอน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายศิรศักดิ

์

สุวรรณเกิด
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงวนิชชญา

กวินกฤตตระการ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายนนทการ แวววับ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงพรประพา เทียงแท้

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายขวัญเมือง เสือสมิง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงธิดามาศ โกสุมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงอนันธิตา เนินอุไร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายนครินทร์ ฉิมมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายนัทธพงศ์ ยิมเยือน

้ ้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายณัฐดนัย อำนวย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายประธานพร วงศ์จันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายรัชพล สลักคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา นกแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สกุลเชือ

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงอรสา พิมพรรณ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ สิรโสภณจรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายอธิป ไตรลักษณ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายภิญญภูมิ แสนตระกูล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงกุลธิดา สุกมาก

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงสุนันทา ศิริรวง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร อ่อนกลำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายธนกร สหวราวุธ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายชลวิทย์ ดีหนุก

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงรวิณญา สินยอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงฐานิดา บังคม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงณิชณิชา จันทร์เกตุ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายกิตติเชษฐ์ นาดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงจิรประภา จูมคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงปพิชญา นงพรมมา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายเปนไท ขยันยิง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงภาวิณี สุขแจ่ม

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายอัครพนธ์ วรกลีบ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงกันติชา ไพราม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ สีดา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ยมหา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงกัญญาภัค เนตรอำพร

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงฐิตาพร มูลน้อย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายภคิน สุวรรณ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายชานนท์ บุตรสวรรค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงกัลย์สุดา สุขรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายพงศ์อมร โสธรพรสวรรค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงยมลภัทร เจรีรัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงรัฐนันท์ สาดกระโทก

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงเจนจิรา สอนสะอาด

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญโกย

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงโยษิตา ชูแสง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายผดุงศักดิ

์

จิตประสงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ภู่เฟยม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงสาธินี พลเยียม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงทิวาการ จินตะการ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงอันนา เกิดกระจ่าง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงวรลัญช์ สมานมิตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงสุทธิดา เหลาทา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายกฤษฎ์ ต้นกันยา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายพัสกร มณีวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงอรุณี หมูก้อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายปรเมธ อารัมภีร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายนฤพล หมอกโคกสูง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงภัทรมน เครือเนตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๐๗ เด็กหญิงณันทกาญจน์
สุธนะวัฒน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายฐิติพงศ์ เกตุทับ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงชนาพร พวงแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงณัชชา จริยะสาพร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงญาดาวดี จันทรมณี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงอรนลิน สังวรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายปรเมศร์ สวัสดิวงศ์ไชย

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายพีรวัส วิไลพงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายปฏิภาณ จันทร์เพ็ญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายธนดล เกิดมณี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงพัชรพร จันสาเทพ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายจิรสิน ชวนบุญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงพีรยา ใจอารีย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงกนกอร ไชยชูโชติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงเกวลิน ว่องไว

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงดลพร สมสาย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงชญานิน พลเสนา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงปุณยาพร เกษตรค์นนท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงธัญชนก กุมภะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ หอมรืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงเพชรลดา รุ่งจำรัส

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงปยากร สวนศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายฐานิต รอดมา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงพีรณัฐ ต้องทำกิจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายก้องภพ สีหาวงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายภูริวัฒน์ พรศิริเลิศกิจ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายรชต นาคกัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายพีรพล แถมจรัส

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายณภัทร ถินกระโทก

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ประหวัน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายธนาดล นามบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงธนัทกัญญ์ น่วมบัว

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ นิยมดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายเดชาวัต ผ่านชมภู

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงอคิราภ์ โสภณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงฟาใส บัวกระสินธุ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงศุทธินี ชัยเสน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายณัฐพล แสงอ่อน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงณัฐวดี เลียงลำ

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สุพิมพ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงบุญพิทักษ์ หนูแท่น

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงนตพร สุวาท

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายธนัทวัฒน์ ละอองสินธุ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สง่างาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายสรชัช ชัชเวศร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงพลอยชมพู ภักดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายธนวิฒน์ สมุทรสินธ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายสุธินันท์ สุวรรณพิทักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ใจตาบ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ชลสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงหทัยภัทร กล่อมแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายณัฏฐพล คิดอ่าน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายณัฐชนน อรรถจินต์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายปยากร นิยมการ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงพรหมพร บุญสาระวัง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายเขมทัต พรมจันทึก

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายอิทธิวิชญ์ โสมเจริญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายพนธกร เกษรศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายกฤษณพงษ์ สว่างวงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายธนาวุธ นามบัว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงกฤษณา เกียตรติอารีย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายณภัทร สิทธิวงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายธนชัย ไทยกลาง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงวิยะดา มณีกัญญ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงกชกร สำเร็จกิจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงปราณปริยา แก้วพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายนชิราพัทธ์ ชาติกิจอนันต์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายศุภณัฐ อ๊อดเดช

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายคณัสนันช์ อ่วมอำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงเพชรลดา สุขประเสริฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงศศิวิมล ชีแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายธีรภัทร ฝนกันทา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ วงษ์ไทยผดุง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายศิรสิทธิ

์

พูลรอด
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงมัญชุสา ศรีสอาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงชนิกรณ์ เกตุมณี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายวงศ์วริศ มาลาถิระวงศ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงกานติมา สวนผลไม้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงธมนวรรณ เกรินกระโทก

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายพิสุทธิวัฒน์ รักษานนท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงรวิสรา สุวรรณพิทักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงณิชกานต์ นามเขียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายชนกันต์ โพธิสุวรรณ์

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงกนกพร มัทธกุลพร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายกฤตบุญ ชืนบาล

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายฐิติพันธุ์ แสงกระจ่าง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงมยุรินทร์ สิงห์กุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายนฤเบศ หนองปงคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงอภิญญา สังข์สุวรรณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงพรรณโสภิต ดังก้อง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงเปรมยุดา บุญเสริม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงลลิดา สงวนกิจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖ / ๑๘๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงวรรณชนก ยิมวิลัย

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายธรรมธร เวียงธรรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงธันยพร เทียนปวโรจน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อินทัศสิงห์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายกษิดิศ สุระคาย

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงสุรดา วรรณพฤกษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายภูตะวัน รัตนวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงชลรัตดา นวลฉาย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงภูสุดา บำรุงสุนทร

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงกุลชดา อินพะเนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงลลิตภัทร์ ถนอมวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงอตินุช นาพิจิตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ ลีลายุทธ์โท

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายเกียรติก้อง สุขกระจ่าง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายวรรณลภย์ สายโคกสูง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายฐิติวัสส์ เขือนโพธิ

่ ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงจันทนิภา ทรัพย์สิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายปวริศ แก้วอร่าม

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงภัทรชนก บุตรสวรรค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายอิศรานุรักษ์ เรเรือง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายศรายุทธ วิทยาธรรมพร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงพุทธรักษา ศิริมหา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายเศรษฐพงศ์ หอมชืน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงอิงฟา เพชรแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงเกวลี เพราะสำเนียง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ เพียรภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงพิชชาภา กิงพยอม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงพุทธธิดา สำราญรืน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายภาวิน วงศ์มณี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายกรกฏ ชำห้าน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายธนกร สมเสถียร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงอชิรญาณ์ คชสาร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายธนดล อาจสิงห์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงณิชกานต์ คุณประสพ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายอดิเทพ มุกดาสนิท

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายภาณุพงศ์ ไตรยวงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายยุทธพรรณ สมประสงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงศิรภัสสร อ่อนแสง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงชนันดา หมวดธรรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายปวริศ สินชุม

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงขวัญจิรา ประสุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายภูมิภัทร ไชยปญญา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงชนิกานต์ บุญโกมล

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงวราทิพย์ ก้องเสียง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายภาคภูมิ ชัยศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงทิพย์วิมล พงษ์ศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงกิติยากร ศรียะวงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงธัญญาพินท์ ชมบัว

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงวรรณณิษา วงษ์เพ็ชร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงพิชชาภัสร์ เลิศฤทัยพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงชนันพัฒน์ มันประสิทธิ

่ ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงตวงรัตน์ ศรีประเสริฐ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายสิรวิชญ์ ริมสมุทร

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายศักดิครินทร์

์

ตรวจมระคา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงพรชนิตว์ ชัยชาญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงกนกกร กัณหา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายนนทกร ไทยพิทักษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงสุธาสินี จตุพรม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงสุจิตรา ศิลปกษา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๕๙ เด็กหญิงกาญต์พิชชา สระศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คะนัยรัมย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงเกศนนท์ ศรีโสภา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายณัฐนนท์ บุญก้อน

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายภูรี เฟองสำรวจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงละอองทิพย์ พรหมศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ ทองนัด

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงนันนภัทร อังคณาวิศัลย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงพณิชชา เขตสมุทร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายถิรชา เขตสมุทร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายปรเมศ สินสุพรรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายพนารัตน์ รัตนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายเจษฎากร ใจใส

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงพรหมภัสสร นฤทุกข์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงนญานี วารีประเทือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายธนากร พานทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายศิริวัฒน์ ประกอบดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงวรรณษา สามล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงอติมาภรณ์ กอเซ็ม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายภาคิน เพิมขึน

่ ้

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายณัชพล ธัมนุวัติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงปารวีร์ ศิริพจน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงกรกช ชาวประทุม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายกวิน กระแสสินธุ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงสุภทรชัย พัดจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายวรพล จันทร์ประเสริฐ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายเณติพงษ์ คงเมือง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายทิสัจจา เกิดแดง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงวิระดา แออ่วม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายธนัส สุขคำมี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายพงศกร มารศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงพัชรพร กระแสรสินธุ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ชวัชกลาง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายภูรติ บุญทันตา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงกัณฐมณี แซ่โก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายวีระยุทธ สิงห์โต

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายจิรพิพัฒน์ วิเศษสุทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงพรไพลิน เต่าเงิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงรินวรา ศูนย์กลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงภณิดา ดังก้อง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงอรปรียา สุขไชยศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงพจมาณ สกุลซ้ง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สรหงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงสุชานันท์ บุญยิง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายเดชาวัฒน์ จันทร์พิทักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงพิมพ์มณี นามสงสาร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายชฎายุทธ ศรนรินทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงรุจิษา ยังมี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายคณาธิป พรหมชืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงนันนนัตน์ โอ้โถง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงเขมิกา คงบาง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายณัฐพนธ์ พุ่มแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายนิธิ แสวงผล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงสุภาพร รู้ตังดี

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงพีรดา กันตาฐานิต

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงกนกพร ทักษิณอุบล

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ อัชฌาศัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงผกามาศ เบญจมาศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สมุลไพร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายกรกต พลสิงห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายศรัณยู ยังประสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายธีรภัทร จันบุบผา

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายนิธิโรจน์ ศรีเนาวโรจน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงณัฐภรณ์ อยู่คง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงสิราวรรณ สีเขียว

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายภัทรพล วังเวง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ราชพรม

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงฐิติพร ขจรรัตน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงสรรพ์พร สว่างฉาย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ตลับเพ็ชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงเขมจิรา สมุทรคชรินทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุธาสินี ขวัญม่วง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงฐิติชญา สว่างวงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงกาญจนา แซ่ซิม

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงธนพร หาญยุทธ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงปริญญา ศิริ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายวทัญู พรหมสุรินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายธนา ชนะสาร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จุฬเกตุ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงณฐนนท ชาวสวน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงภัทรา แสงเมฆ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เพชรคง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายธีรภัทร เขียวเหลือง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงพิรญาณ์ ทิพยธร

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงมนัสวรรณ ตะยาภรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีเผือก

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงปณฑรีย์ บุตรสนม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายตรีวิทย์ อบรม

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงสุชานาถ อ่อนรักษา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงแพรวา พานิชนาวา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงฑิมพิกา ทับทิมสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงนงนภัส สุขโสภา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงเพียงลดา เสียงเลิศ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงชนากานต์ บุญโกมล

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ แซ่ตัง

๊

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงขวัญใจ พูลสิริคช

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงมณิสรา ประไพพงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงอาจารีย์ ชืนชม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงอิสรีย์ ตะรัณณา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงอลิชา สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงกชกร ลมัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงสิรินดา วิสาขะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายวรรธนัย แดงอรุณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายมนภาส แก้วเทพ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายภาณุพงศ์ พินไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ประดิษฐพฤกษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายปณณวัฒน์ แย้มกลิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อดทน

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงอธิติญา อุเคน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายพีรวัส เรืองอริยฉัตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงนันทิชา บัวดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายพัชรพล ผลบุญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงอารียา สวัสดิรักษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงภัทรวดี สนิทพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงสุภัสสรา เซียงฉิน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงจิรารัฐ เสาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงพรรณวษา ธรรมปตานนท์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายณฐกร อุทโท

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงปนสุดา เทียงแท้

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

พรมศาสตร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงพชรนิตว์ ลาภภิญโญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายอิทธิพล คำหวาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงรินรดา เจริญชนม์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงปรียา ศิริคง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงรวิสรา เจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายธนวิชย์ สารการ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายชยากร รุ่งรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงธนัตดา พานทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงนริศรา เสียงเลิศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงณัฐวดี จิตรสวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงรัตนาพร ขจรศิลป

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายพสิษฐ์ สกุลศักดิธนโชติ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ ไกรเดช

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงผกาสินี นวลเสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายมาณพ เจ็กนอก

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายภคภัทร มโนเลิศเทวัญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงอรจิรา บำรุงรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงมานิษา แจ่มเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายปรวัฒน์ รักบุญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงสุภัตตรา แก้วกระโทก

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงนัฐธิดา แสงจันทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงธนวรรณ คำพรรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงพชรกมล โกสุม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงรมิดา รัตนถิตะกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายศุภวิชญ์ สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงมิลล์ตรา ชินเสนา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๐๕ เด็กหญิงพัชชาวรรณ สุขขัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายชยธร ชัยลินฟา

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงชลฎา เพลินจิตร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายณัฐนนท์ ยมพกาล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงสิทธิสินี

์

สกุลพิทักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายปติภัทร แพรชัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายพีรวิชญ์ มณีรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงอมลรดา อารีพงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ยินเยาว์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๑๔ เด็กชายณัฐนันทพงศ์ ดุลยสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงถาวรีย์ กันมินทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงมติมนต์ เมสัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เกตุสุริยงค์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงธนนันท์ เพ็งสอาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายจิรนันท์ จันทร์สุข

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายกฤษดา แซ่อึง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงจิดาภา โยคาพจร

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกรนิภา วงศ์เสงียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายปรมี ปงประวัติ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายทัตระวี เพ็ชรฉำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุวารินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายปฎิภาณ บรรจงการ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงกรวรรรณ คำนุชิต

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์มณี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงยุพาวรรณ สุขเผือก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายนภัสกร น้อยอินทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายณัฐชานนท์ สภาพญาติ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงสุภัสสร ประกอบกิจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายศราวุธ มากสอน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงธัญณิญา เนินอุไร

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายเฮงชวัลกุล หอมสุวรรณ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายภาณุกร ชนปราชญา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายศิริวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงสุภารัตน์ เบ็ญจา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๓๙
นางคณิตา สำราญพงษ์

๕/๑๑/๒๔๙๖
โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๔๐
นางสาวฐิติรัตน์ กีรติบำรุงพงศ์

๑๓/๘/๒๕๑๓
โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๔๑
นางประหยัด ชนะนา ๘/๘/๒๕๐๙ โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๔๒
นางสาวพัณณ์ชิตา โอมี

๓๐/๕/๒๕๑๒
โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๔๓
นางลักขณา ใจสุข

๑๙/๙/๒๔๙๘
โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

รย ๒๔๖๐/๐๔๔๔
นางสาวศิริลักษณ์ วิลัยสามลเขต

๒๓/๘/๒๕๑๑
โรงเรียนวัดปาประดู่ วัดปาประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงโชติกา บุหงารัตน์

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงพิชญานิน โพธิมาก

์

๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงอริสรา บุญยงค์

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงนภสร วิวรณ์

๑๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายจตุพร ทับอุไร

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายศาศวัต ยอดเจริญ

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๕๑
นายพีระพัฒน์ คงจริง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๕๒
นางสาวสุนิศา พ่อครวงษ์

๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายธีรัฐวัช บุญทวี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงชนากานต์ ชินะภาส

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงชนิกานต์ ชินะภาส

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงชนิกานต์ โชติยา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายสุทธิลักษณ์

์

อึงแดง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงธารทิพย์ พิทักษ์พล

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงลักษมณ พงษ์แสวง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงจิรพรรณ ยอดพรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายอภิวัฒน์ สิงห์วงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงวันวิสาข์ บำรุงพืช

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงนราธร บัวสูง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงมนต์นภา ฉาบพิมาย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงดวงสมร ชาดชติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงธารทิพย์ แสงภักดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วประดับ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงศุภักษร ก้องเสนาะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายนนทวัฒน์ มหาเขต

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายสัคพล พริงเพราะ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงศศิวรรณ แก้วทา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เชาว์เครือ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงปนัดดา ปตะบูรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงทิตฐิยา เจริญสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงรัชฎาพร กว้างนอก

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สมพงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายพีรณัฐ ลุนลี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงกฤษณา ปานแปน

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายยูอิจิ นาคามูระ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงณัฐนิชา สิงหเขต

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงเขมจิรา มหาเขตร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงทิพย์สุดา มงคล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงภาสินี ธรรมรักษา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงจิราพร สาวคาน

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงอาทิตยา ทองงาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายภวัต อภิวัฒนานนท์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายภูวนารถ สาคะรัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายณัฐพล ยนต์ยงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงขวัญตา เผ่าภูธร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงชุตินันท์ ชัยศุภวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงณิภาวรรณ ศรีทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายมานพ โคตรสมบูรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายพีรชัช ทำทวี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ผกาชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงปพิชญา ม่วงหมืนสุข

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงปาริชาติ ประสมโภชน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงกมลฉัตร พ่านเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ยศเฮียง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายศุภโชค แย้มสอาด

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงทักษพร พงษ์วารินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงวิชญา อาจหาญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงศศิประภา บุญเพท

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงศศิตา จันสมุด

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายภัทรพล ศิริมหา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายชนะชัย อ่อนประไพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงชนิสรา ชลประดิษฐ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงแพรวา จันทร์ภักดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงธัญยชนก ถาวรวงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ มากคช

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงนันท์ชพร ใจใหญ่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงวริศรา พุกเลียง

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงบุณยานุช ดาราบุตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อุดแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายอรรถนนท์ พันธ์เสาร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นารักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายนิรุต มาประจวบ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ภู่เฟยม

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายธีรธานินท์ สระแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายธีรกานต์ พูลประเสริฐ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายจิรทีปต์ วงศ์พิทักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายเจษฎากรณ์ บรรเลงพิณ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายณัชพล คงณรงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายนฤสรณ์ ชลสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงธมนวรรณ เจริญอินทร์พรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายณภัทร ประสุทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มงคล

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงซาโย โอฮาม่า

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงดรุณี ศรีใส

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายวรพจน์ เกิดมณี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายทรงศักดิ

์

ถ่ายถอน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายธนรัฐ หาฝายเหนือ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายสิงขร เขตขุนทด

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายปรีดา สิงหเขต

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายจิรภาส วะสะศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงศรัณยา บุญลำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงนภาพร สาเกษ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายรัชชานนท์ ดวงเวา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงปนัดดา เปลาเล

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงชณิพร เพ็งเนตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายธนากาจน์ เซียงปอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายธัญพสุตม์ จารุนิธิวงศา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายพุฒิพงษ์ เชือบัณฑิต

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ด่านกลาง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงเกวลิน สีสองเมือง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายสิทธิกร ฝากกิจ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๔๖
นายวรชิต แซ่เตียว

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายปฎิภาณ สิงห์โตทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

วงษ์มณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายศิริพงษ์ ชาติชำนิ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงอริศรา ม่วงพะเนา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายกรรชัย เครือจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๕๒
นางสาวกัญณรัช ผลกุลสิริ

๒๖/๑/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๕๓
นางขวัญชล ราดแก้ว

๑/๑๒/๒๕๑๖
โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๕๔
นางสาวชวิศา พงษ์อนันต์

๑๙/๖/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๕๕
นายบัญชา ลุยพิมพ์

๑๕/๖/๒๕๑๔
โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๕๖
นางปุณยนุช อิทธิประเสริฐ

์

๑๘/๑/๒๕๐๙
โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๕๗
นางพันธ์ทิพย์ ภิระบัน

๑๓/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๕๘
นางลำพูน สุวรรณพัทธ์

๑๘/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๕๙
นางศรินยา เปยมพงศ์สานต์ ๓๐/๘/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๖๐
นางสาวสมควร สิงหเขตร์

๑๓/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๖๑
นางสาวอนันตยา สันติปราการ

๒๗/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๖๒
นางแสงดาว แสงสว่าง

๑๗/๗/๒๕๑๕
โรงเรียนวัดตะพงนอก วัดตะพงนอก  

รย ๒๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงศศิประภา มีชัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายชลนธี สุขุม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่โค้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายพิพัฒน์ สะใบ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงดวงกมล เจริญศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงชาลิสา รวดเร็ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงกมลฉัตร คำสีทา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

ปาลศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงเกศกนก พวงบุปผา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายวีระภัทร ปยะสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายอานนท์ ขาวนวล

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายณัชพล รังษี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายอภิวัตร แสงเพ็ง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงวรรณภา สาระเวก

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงชลพินทุ์ วิหาร

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายกฤษดา พึงพระพร

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๗๙ เด็กหญิงพลอยพรรณ อุตสาหะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงวันวิวา นาวาชีพ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงกรรวี นะวะศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายวีรภัทร พร้อมเพรียง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายต้นกล้า โคษาสด

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายอรรถพล เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗ / ๑๘๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายสกาย จรรยาโท

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ชักชวนวงศ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายณัฐรัตน์ สีหนู

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ลีวงศ์เจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายชวลิต โพธิชัย

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายนิธิเทพ ลาใส

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายโกเมศร์ อุตสาหะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายพงศ์พล ตงตี

๋

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ คุตะนนท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน วัดแกลงบน  

รย ๒๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายณัฐวี บัวแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายธนกฤต พันธ์ภักตร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายธนากร ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายชินาธิป สหายสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีทาดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงปยนุช ศรีคำวัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงศิริพร ผ่อนเจริญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงสิริกร ปานศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงกัญญาภัค ภักดิอนันต์

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายอรรถชัย แสนงาม

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายก้องภพ นามงาม

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายณัฏฐพล อิมสมบัติ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายไกรสิทธิ

์

มีสบาย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายอรรถวุฒิ บุปผาวงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายยุทธภูมิ อินทร์กัณหา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงสุภาพรรณ กระเปาทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงชลลดา รัตธนนิตย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ แสงอรุณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงสุพรรษา วงค์ทองลอย

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงหิรัญญา ราชปองขัน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายสายฟา ดวงอรุณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายจิรายุ โพธิทอง

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายจักรภัทร วิลัยวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายชิติพัทธ์ แปนหาญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีเอียมดี

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงบุญวาสนา ประสมโภชน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘ / ๑๘๐

้
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รย ๒๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรอินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายบุญฤทธิ

์

มรรคหาผล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงวิยะดา ธวัชศักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายศรศิลป แสงทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงปงปง ไม่มี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายสมพร เมืองโคตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์รักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองสุก

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ทาจิต

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ซุยพรม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพรรณพร แก่นจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายยศทวัฒน์ เอมอุ่นจิตร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงสายธาร ฟูสกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายอโณทัย คณฑา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงสุวดี มงกฎสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สังข์ศิริ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงกุลธิดา รืนเริง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายวิริยะ ถาวรรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายปรินทร์ ถานะวร

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงอธิปมณี ศรีสะอาด

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงปภาดา วันเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายภานุวิชญ์ คงจิตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายปยทัศน์ แจ่มจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๔๓ เด็กหญิงเพ็ชรนรินทร์
ศรีบุตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงณัฐชา อัครชินวิช

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายปฐพี แก้วกล้า

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายพลภัทร งอกงาม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงสุนิษา ธรรมแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายอชิตพล บุญมา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายกฤษดาพล จรอนันต์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงอารยา พงศ์สุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงแสงระวี วงค์ทองลอย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายศรยุทธ หิรัญญา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายวีรภัทร ฉายาชวลิต

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงกานต์สินี หยาดย้อย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๙ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุขประเสริฐ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ยินดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ แซ่อึง

๊

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงธัญรดา วงศ์อยู่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงพรชิตา ตาลวงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงพิยดา แก่นจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงรุจิรา นามงาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงสโรชา ฤทธิรักษา

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

มาวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายฟาใหม่ สิงห์วงค์ษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายภานุชิต ช่วงเปย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายภูรพัชร เล็กรัตน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายวัจน์กร สุขอัตตะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายสหรัฐ จันทร์พราหมณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงตาฟา เบ็ญจา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงมีนมณี ขึนเอือย

้ ้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงปภานัน บุญวิจิตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญมี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายเชิดชัย สมสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายบรรพต สุเมโท

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายณัฐนนท์ อาจดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายภานุกร กันภัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายสามารถ ปยะสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายอนุชา พิทักษ์รัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชุมสิงห์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงธนัชชา เล็กรัตน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงนิภาพรรณ สุดใจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงชนาภา สาครพานิช

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๘๓ เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เจ๊ะหวังมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงวรรณวิษา คันธประเทศ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายศรัญย์ เรืองโหน่ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๘๖
นายธนพล พาเรือง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงกุลรัตน์ หิงทอง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๘๘
นางสาวรัสรินทร์ ธีรัชธรรมสรณ์

๒๓/๑/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๘๙
นางกฤตาภรณ์ เมฆสอน ๙/๑/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๐ / ๑๘๐

้
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รย ๒๔๖๐/๐๖๙๐
นายวัชระ นาสวน

๑๕/๘/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๙๑
นายวิวัฒน์ กวดขุนทด

๒๖/๗/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๙๒
นายสุเนตร ซุยฮะ

๑๖/๐๖/๒๕๑๓

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๙๓
นายประมุข บุญจันดา

๑๖/๐๑/๒๕๑๔

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๙๔
นายสมบัติ สุดจิตร

๑๗/๐๙/๒๕๒๑

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๙๕
นายประภาส แม่นปน

๐๙/๑๐/๒๕๒๑

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๙๖
นายสุรเชฐ โพธิอ่อน

์

๑๒/๐๔/๒๕๒๒

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๙๗
นายจักรพันธ์ เพ็ชรหอม

๑๗/๐๙/๒๕๒๓

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๙๘
นายสายชล ภูเดช

๐๙/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๖๙๙
นายเสกสรร ชัยวังชัย

๑๙/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๐๐
นายติโรช จันทบ

๑๓/๐๓/๒๕๒๙

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๐๑
นายจีรยุทธ เจริญรัตน์

๒๐/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๐๒
นายสมเจตต์ ศรีทะสังข์

๓๑/๐๘/๒๕๒๙

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๐๓
นายบัญชา เกล้าผม

๒๕/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๐๔
นายบุญชู ดีสันเทียะ

๊

๑๖/๐๖/๒๕๓๐

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๐๕
นายธนพงษ์ คงเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๓๐
ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๐๖
นายอดิศักดิ

์

แซ่โหงว
๒๔/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๐๗
นายเสกสรร เสาวนา

๐๗/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๐๘
นายนพพล ศรีทองคูณ

๐๙/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๐๙
นายชัยวัฒน์ แปลเพลง

๑๓/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๑๐
นายณัฐวุฒิ โพงน้อย

๑๕/๐๔/๒๕๓๔

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๑๑
นายวัชระ วงษ์ไทย

๑๖/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง เนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงเรณุกา นิตยาชิต

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงปนัดดา ประวรรณโก

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์ขุนทด

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายสิทธิชัย พิมพ์สาลี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายนฤพล พรมธิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงปยะดา อาลัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายนทนนท์ ยังยืน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายกิตติธัช ไชยชม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายเจษฎา ใสสม

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงอรอนงค์ หารราชา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายอิทธิพัทธิ

์

แก้วนอก
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายพงศกร ศรีละออง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายฤทธิเดช บุญภัทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๑ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายจักรพัฒน์ ปูนา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายยุทธชัย สีหราช

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายระพีพัฒ แก้วแจ่มใส

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายวรเมธ เล็กน้อย

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายพัชรพล ไกรจันดา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงศิริมล แสงสุวรรณา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงสุกัญญา อินดีศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงกัลยา กลำแย้ม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงวาสนา แข็งฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงปวีณา กุลธรรมโม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงสโรชา วานทุม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงขวัญหทัย บุญประเวศ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีแสง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงเมษา อ่อนคำสี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายกันตภณ ทุมแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายนิติภูม แจ้งเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายสิรภัทร ธรรมโชติ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงวีรวรรณ จันทวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงพรทิพา อ่อนขจร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงจิดาภา พานขำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงศุภมาศ อรุณสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงชลธิชา พุกพูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงชญาดา อำนวย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายวรปรัชญ์ จันทพันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายตระการ วิโคตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สรไกร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงขวัญชนก สุจริต

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงกฤตภัค สอนธรรม

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงปวีณ์กร ว่องไว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงศุจิกรรณ มาตราช

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงนภาพรรณ ทองแดง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ คนเฉียบ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายศุภนัฐ กุลวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายปวิธ คำจันทรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หอมแก่นจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๒ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงวรรณนภา โศกค้อ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โพธิทอง

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงสาวิตรี ท้วมทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงศศิธร ดีฤสานต์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงกนกอร ศรีดาดิษฐ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงเกตน์นิภา สืบท้าว

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงผกามาศ คำสิงห์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงพัฒนฉัตร อินใจ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงวโรชา คำภา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงสุชาดา ผสมทรัพย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงพัลลภา พรมถิน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงอภิญญา ดวงสอาด

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงสริษา จันคง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงรัตติญา สุดจิตต์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงสุธิดา เอียมบู่

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายทศทิศ ชัยเคน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงภัทรพร ศรีดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายณัฐภ้ทร มะหา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายเจษฎาพร หลวงเมือง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงสุประวีณ์ แก้วพิลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายณัฐชานนท์ แสวงรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายทศพล เรืองหิรัญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายธนวัฒน์ แจ่มจันทร์ศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายธารทิพย์ เพช็รเพ็ญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงไพลิน ศรีธนปญญากุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายพรชัย จักษุ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายวีรภัทร ตันอิสาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงภีระภรณ์ ปนสุก

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงจันธิมา วิมุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงนิสารัตน์ ดวงเวียงคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงอรนิชา วิโคตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายศราวุธ ศรียางนอก

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงปวีณา ดิเรกรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงกนกพร เทศทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงวิชญาดา สายสมร

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๓ / ๑๘๐
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รย ๒๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายพัชรพล แก้วทา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายกิตติพัทธ์ สมบูรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงจิตรกัญญา ชนงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงธนมล อัตตะชีวะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงกานติมา บัวเผียน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงชไมพร พงษ์ภักดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายอรรณพ เลิศเสม

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงบุญสิตา บุญชัยศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงศุภกานต์ แฝงสารคาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงสุพัตรา นันชม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงอธิชา ปองตี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงอารยา พานขำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปรางเทศ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงฐิติยา บุตรให้

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงวิชญา เจนจบ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายธนกร มุลกัน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายณพงศ์ วันหลุมข้าว

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายสรยุทธ จันทร์ขำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วดวงดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงปยะธิดา คร้อกระโทก

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงอภิษฐาการ หอมชืน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงอาทิตยา พระลาหน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงณัฐธภา เยโท้

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงฐิติวรดา โพธิงาม

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงปฎิพร บุญมาก

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อาศัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายภาณุพงศ์ พลสังข์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วหลำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายวรพล แก้วงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงหยาดพิรุณ จันทร์พวง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงอภิษฐา กองมณี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงวีริยา สุขล้น

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงธนพร จิตรดล

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงพรสินี งิมขุนทด

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงรจมารินทร์ คำฤกษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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รย ๒๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงปนัดดา ตุลาเนตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงสุภัชชา จันทร์แม้น

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงฐิติชญา เติมสมบัติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงปภาดา เพ็ชรชู

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายธนศักดิ

์

ประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายอิทธิพัทธ์ กันล้อม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงธมลวรรณ รักษาภักดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงวรรณนภา บุญกมล

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายธนพนธ์ พิมพา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงพลอยธิดา ท้าวพันวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงพัชราภา สมสุวรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงประภัสสร หนูจัน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงพิยะดา บัวโคกรัง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงสิริวรรณ กลางจอหอ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงณัฏฐา แสงลาย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา แก้วกลัน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงธัญพิชชา ไสยา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายยงยุทธ์ วิมุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายวราวุฒิ ก้านบัว

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงศิรินาถ มลสิงห์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายนนทพันธ์ คำแสน

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงวิวาภา วันเพ็ญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงกนกพร รัฐถาวร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ นิจพจน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ผ่านภักดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายทัศไนย์ แสนบุญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายจิระศักดิ

์

นำใจดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายสิทธิชัย ทะยานรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงมินตรา แก้วกงพาน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายภูตะวัน ราชรักษา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายกรวิชญ์ ร่วมพุ่ม

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายพิทักษ์ นิยมกล้า

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ ศิริธนะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายศิรสิทธิ

์

อ่อนปดชา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๕ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายชัยอนันต์ อรุณสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงกัญญาภัค ทุมปด

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงณัฐชยา คุ่มคุ้ม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายธงชัย เกิดบ้านใหม่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายปยพงษ์ จังอินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุญภัทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายวรพงษ์ เจริญประโยชน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงศรสวรรค์ สระทองเติม

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงกฤติยา ศรีสุข

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายธณภัทร สกุลนาค

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ กองสูงเนิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงชมพูนุช คำสิงห์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายนฤดม ไหมชุม

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายฤทธิพงษ์ คงชีวะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงสุภัสรา โกสน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายรัฐพล พรหมดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธพิมพ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายกิตติพงษ์ นุ่มเกลียง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงธนพร สอนเผือก

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายชนธวัช ทองยิม

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงหนึงหฤทัย

่

ไชยวินิจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงณิชา ศรีเมฆ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๘๗
นายชัญญา น้อยเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๘๘
นางสาวชลธิชา ชืนชม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงณัฐพร บุญมัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงปริฉัตร แก้วเข็ม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงต้นกล้า มูลคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๙๒
นายกฤษฎา คล่องแคล้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงนัยน์ปพร เจริญยิง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายประสงค์ หาญประโคน

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายพงศพัภทร์ สันโดด

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายยุทธศิลป ศรีชัยทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดีฤสานต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงวรรณวิสา ฤทธิจรูญ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายธณัชชา มะแพทย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๖ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายอัษฎาวุธ น้อยก้อม

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงชลธิชา สุริยันต์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงพรนภา แก้วเรือง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๐๓
นางสาวกันยพัชญ์ กำแก้ว ๘/๓/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๐๔
นางสาวจรรยา ถำมณี

๑๐/๑/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๐๕
นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต ๒๐/๗/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๐๖
นางสาวณิชมน บุษปฤกษ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๐๗
นายทิพย์ ทับโทน ๑/๔/๒๕๒๒ โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๐๘
นางสาวกรรณิกา วิสาธร ๑/๖/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๐๙
นางสาวกัญญาภรณ์ งามล้วน

๑๗/๓/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๑๐
นายธนากร สุปน

๑๙/๐๗/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๑๑
นางสาวธนาวดี พะไตรยะ

๒๐/๔/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๑๒
นางธนิตา นาพรม

๒๗/๔/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๑๓
นายธีระพล ปญญาใส

๒๓/๖/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๑๔
นางสาวนารี ทองเรือง ๑/๑๐/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๑๕
นางสาวผกามาศ จังอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๑๖
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ไชยริน

๑๒/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๑๗
นางสาวรตาภัสร งามนุช

๐๙/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๑๘
นางสาวรัตติยากร วรรณทอง

๒๑/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๑๙
นายรัตน์สุพล เจาะนอก

๑๓/๓/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๒๐
นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อย

๒๑/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๒๑
นางสาวลัลลลิตา เรืองสาลี

๕/๑๑/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๒๒
นางสาววราพรรณ สุริยันต์

๔/๑๑/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๒๓
นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง

๓๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๒๔
นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา

๑๔/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๒๕
นางสาวศยามล หงษ์ศิลา ๔/๑/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๒๖
นายสถาพร ศรีเกษ

๒๐/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๒๗
นายสว่าง สว่างวรรณรัตน์

๑๔/๙/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๒๘
นายสัญญา บัวฮองแสง ๖/๖/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๒๙
นางสาวสาวิตรี ลำพาย

๒๕/๔/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๓๐
นางสาวสิริวรรณ พันธ์หล้า ๒/๘/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๓๑
นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ ๑๐/๙/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๓๒
นางสาวสุรางคนางค์ เกรัมย์

๑๗/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๓๓
นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู

๒๐/๙/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๓๔
นางอุทัยทิพย์ เฉลิมรัมย์ ๕/๙/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๗ / ๑๘๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๙๓๕
นางสาวเนตรภิรมย์ คงอิม

่

๑๙/๘/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๓๖
นางเพ็ญพิชชา พรมถิน

่

๑๘/๖/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๓๗
นางสาวเมธ์วดี ปะเมโท

๓๑/๕/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๓๘
นายไวพจน์ การุณ

๑๐/๒/๒๕๑๖
โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายกิตตินันท์ มีนาถ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายฉัตรดนัย บุญเรือง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายชัชวาล จินดาราช

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

เฮงเจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายตะวัน โทจำปา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายธนธรณ์ วงศ์ใหญ่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายพีรพงศ์ ประดับผล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายวิวรรธน์ อุดมสิน

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายศิลปน เพียรทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายอติกานต์ ชนะสงคราม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงกันติยา นะสี

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงกิตติมา พ่วงตระกูล

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงจิตตราพร จันทนี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงชลธิชา ผดุงศิลป

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ วงศ์ไชย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงฐิติวรดา โต๊ะพาน

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองชุ่ม

๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงณัฐนิชา ปนทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงนวพร สิงห์ลือ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงปนมณี สังวาลย์วงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงพรทิพย์ ดีพืน

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๖๐ เด็กหญิงพิมพ์พัทนันท์
สมศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ มณีรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงมาริสา บุญเฟองฟู

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงมีนนฎา บัวตูม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงวริศรา วงษ์ชาลี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงวิภาวี หวัดวาป

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงศราสินี มนต์ประสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายกิตติธร ดอนงัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายกิตติพันธุ์ รอดพ้นทุกข์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายจตุรงค์ ศิลขันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๘ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายณัฐดนัย สีใส

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายณัฐภาส จักร์คำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายเตชินท์ สีดา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายธนกฤต ทองเพชรบูรพา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายปรีชา แข็งเขตวงค์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายยอดรัก คงแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายวัชรพงศ์ พลอยประดับ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายเวชพิสิฐ พุทธาทาป

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายศรัณยพงษ์ จันทร์ศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายศุภณัฐ นวนทา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายสรรพวัต ตันตะราช

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงกมลนก ธูปหอม

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงกรกนก เขตประชาพัฒน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงกรรณิกา กล้าหาญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงเกศริน อ้วนศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงชาลิสา เมฆแช่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ แสนประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงดารานุช สิมมา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงนภสร รัตนวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๘๙ เด็กหญิงบุญญากานต์
เงินโพธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงปณฑารีย์ ชูชาติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ วิเชียรวัฒน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงเมธิสา จันทรังษี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงวรรณนิภา หวานเสนาะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงวิภาพร ฤทธิเดช

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สีคำแท้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงหทัยชนก บุญฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายกฤษฎา ยืนนาน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายกฤษณพงษ์ บุนนาค

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายกฤษณะพร

เด่นอัจฉริยะศักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายคณิศร ภัทรศยานนท์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายชาคริต วณิชกิจ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายธนกร แก้วเยือง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายธนบดี ภาคีสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายธนพัฒน์ จุ้ยมิน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๒๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายธนภัทร สุอังคะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายธเนศ ชลสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายธราเทพ สิงห์สวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีมานะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายนัท ชัยพัฒนศักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายปฎิพัทธ พวงแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายพงศธร โพธิทอง

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายพงศธร ม่วงศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ประยุทธเต
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายรัตตนิน สุขต์อนัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายวรพฤศ จิตอารีย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายวัชรากร อินทร์แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายสัญชัย พระยาพานทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อร่ามสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงบวรภัค บุญร่วม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วเกษ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงรวิญา กวินเธียรธนา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงรังษิยา พิมพ์มณี

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงวรดา โรจน์อำพร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงจันจิรา สีแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สัมพะโว

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิทธิประภานนท์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงชญานิศ ไพพิศ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงชนม์นิภา รักสุจริต

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๒๙ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ตะพานทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงทะเลดาว พรมโสภา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงธัญญกร คล้ายเกาะเกิด

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงนภสร พบเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงนริศรา เมืองศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงปลอยฝน โพธิคูณ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงพรรณษา ศรีเมือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงพิยะดา พฤกษชาติ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงไพรินทร์ ด่านเฮงสา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงภัทรลดา ฤทธินอก

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงรวิวรรณ รุ่งรูจี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงวรรพษา กลินเกษร

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงสุทธิดา จูงาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงสุพัตรา บุนนาค

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงสุภัทรสร เกษรศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงสุรัสวดี อมรวรพักตร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงสุวรรณี หวานเสนาะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงโสณศิริ แซ่ลิม

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายธนภัทร แววจะบก

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายศิริชัย กัตโร

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายศุภณัฐ หอมหวาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายสรวัฒน์ วรนาม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายสหรัถ กาดจานี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายอนุภัทร เยียมสวัสดิ

่ ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ เขตสมุทร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นนทภา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงชิดชนก สุขขา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ย่องเส็ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงนิธิพร มิลินทาศัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงพรฑิตา เทียนทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงภรณ์ฑิชา ทองเนียม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงมาริสา หวังเอกกลาง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงศิริกัลยา แก้วสกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงศิริธร อุทัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงสิรินาถ เลิศสงคราม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงสุพิชชา ขัตโท

๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงออนอนงค์ ฟกผ่อง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายกรวินท์ สงคราม

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายเกียรติภูมิ เอมเอาธาน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายคุณภาพ ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

ทองเลิศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายไชยนันท์ จุทาเทพ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายณภัทร นาคประสิทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายณภัทร กล้าหาญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายปฏิวัติ รูปอัน

๋

๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ ชูเชิด

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายธนวัฒน์ ภู่ระหงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายธันวา พูลศิริ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายธีรภัทร์ ทันอินทรอาจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายนนทวัฒน์ เริงแสวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายวงศธร เจริญสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธูปทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงสุมิตา สุวรรณคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงณัฐวรรณ วังเวง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายธนา ผไทวณิชย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงปลิตา ประคองเก็บ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายกันต์พงษ์ ทิพย์ปญญา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายนิติวัฒน์ แซ่โค้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายปฏิยุทธ พรหมชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายศราวุธ ดีพืน

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายอภิวิชญ์ แซ่หลี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายอภิศักดิ

์

กว้างมะหา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายอัษฎาวุธ แสนเจ๊ก

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายพงศภัค ยืนยง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงบัณฑิตา เผือกแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงมธุริน นัทธีเจริญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สัมพะโว

๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงอรวรรณ พุฒพงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายคณนันท์ ศรีฐาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงธารทิพย์ แว่นแคว้น

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงอรอมล ภูยาทิพย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายกันทากร พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายณัฐภัทร ฐิติระวีวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายธีรยุทธ บุญเฟองฟู

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายบุญยวัฒน์ สุขคุ้ม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายประกอบ ปาวรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สุขสงวนศิลป

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายเมธี ถังนอก

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายยศกร วิเชียรลำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายรภีพัฒน์ สุอุตะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายวชิรวิทย์ ฟุงสูงเนิน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายวีรภัทร ศรีสว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายสรวิศ สุขขำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายกิติพัฒน์ คงมุ่งคล้า

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายธีระศักดิ

์

นาดิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงกชกร เดชคุ้ม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา จำปาหอม

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงอรวรรณ เพิมพูล

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายนนทวรรธ บังเกิดลาภ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายนวมินทร์ สวัสดิชัย

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ขมหอม
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงจิรัชญา สุวรรณรังษี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงอารียา กลินซ้อน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงอริสรา สืบวงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายกันดิศ สังขชาติ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายชัชนันท์ ฉัตรเสถียรวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายรัชชานนท์ สีบัวบุญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายณัฐิวุฒ กรส่งแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิเศษ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายทัตพงศ์ หวานฤดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายธนัญชัย อินสอน

๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายวรภพ เพ่งพิศ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายสกล สังข์อ่อน

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายสุระพงษ์ แซ่ว่อง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายสามารถ โพธิแก้ว

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงสกุลพิมล สำลี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายณัฐชล สมันวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายธนกฤต สัตย์ซือ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายธนชิต วันรักชาติ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายธนดล ศิรพุฒิกร

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายพุฒิเมธ วงษ์ไพศาล

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายภูมิภัค มีสรรเสริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงชนิตา สังขรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงพรธิดา ศิริคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายจาฎุภัทรชัย ธีรวัฒนเศรษฐ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายจิรายุส ทองคำสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายชญานนท์ พลายทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายธนพล สีสว่าง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายนวมินทร์ บรรเริงเสนาะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พาณิชย์วิบูลย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายพงศกร สุขประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงนภาพร สุขเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงชนิสรา กงแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงสลิลลาวัลย์ เปรืองปรัชญทวี

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เชือเงิน

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายดวิษ สกุลมาก

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายวชิระ อุตสา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายศุภวิชญ์ อุดม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายอรรณพ บาลี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงสาริสา เนินอุไร

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

หนองสนม  

รย ๒๔๖๐/๑๑๕๙
นางสาวณัฐริกา ภูสีนำ

๑๒/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๖๐
นางสาวแสงเทียน ชารัมย์

๑๔/๒/๒๕๓๖
โรงเรียนวิบูลวิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๖๑
นางสาวยุบล ปญญาใส ๔/๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวิบูลวิทยา ตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงณิธิภรณ์ อำพัน

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาลอย วัดเขาลอย  

รย ๒๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ขันติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาลอย วัดเขาลอย  

รย ๒๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายยศกร สุดาชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาลอย วัดเขาลอย  

รย ๒๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายเอกพล เมืองดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาลอย วัดเขาลอย  

รย ๒๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ ชวนพูด

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาลอย วัดเขาลอย  

รย ๒๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงรัญชิดา ทิพนัส

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาลอย วัดเขาลอย  

รย ๒๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงจิตตานันทิ

์

หนูกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาลอย วัดเขาลอย  

รย ๒๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายพรณพรรษ สุดประเสริฐ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาลอย วัดเขาลอย  

รย ๒๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงพิมวิไล คำเกลียง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาลอย วัดเขาลอย  

รย ๒๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายพนธ์ ดาประโคน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาลอย วัดเขาลอย  

รย ๒๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายเจษฎาพงษ์ ชัยบาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายกิตติคุณ จันทะคาม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายธีรภัทร บ่าพิมาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายณัฐธวุฒิ ประสิทธินาวา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายกรกฤต มอนดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายภัทรพล อนุเวช

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายทวีวัฒน์ สุคนธรส

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงกาณ์จนา ราชมี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วคำสอน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงศิณา ศิลาธารา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายอภินันท์ นาคราช

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ลอยเวก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงคีตภัทร เจริญรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายคเชนทร์ สถานพงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงวิภาดา แสวงทรัพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา พูลศิริ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงณัฐพร เถือนไพร

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ อุประ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายสุทิน ทองทา

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงสุกัญญา ตรงเมธี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงอนุศรา วงษ์รักษา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงอภิญญา อนุลาวัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายนิรันดร์ เขียวสงวน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงลลิตา จันทร์สว่าง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายปฏิภาน วงษ์รักษา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงขวัญจิรา เกิดผล

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายวันชนะ เจริญศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงสุภัตรา มีชนกิจ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงอิสริยา วรรณกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๐๑
นายชลาสินธุ์ ศรีนาค

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายธีรพล กองเงินนอก

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ กรรณิการ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายรัฐภูมิ กอเซ็ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายนิพัฒน์ จันทวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายคณิศร บรรจงกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายเฉลิมพล แผ่นสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายฐานันดร แสงทะมาต

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสบาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วิเซีย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายธนกฤต ณ สงขลา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายธนพล ยึดวงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายธนัท ก้านวาด

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายวรฤทธิ

์

ฬุคามคูหา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายสิทธิชัย ชัยบาง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายสุรพงษ์ ขุนจางวาง

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายอัมรินทร์ ต้นสาย

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงจอมทอง อิมดี

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงบุศกร จันทร์นคร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงสาธิตา เฉวียงวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายคฤหาสต์ หลักฐาน

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายณัฐพล ทองเพิม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายไทยรัฐ มีสำราญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายปยะวัฒน์ คำมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายภานุเดช แสนคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายภูบดินทร์ แสนสีมน

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายภูริณัฐ นามวงษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายภูวนาถ ชามาตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายมนตรี วัฒนเสรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายเลิศชัย อายุยืน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายวรินทร เกตุกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายสาธิต ทิพย์สวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายสุทิน ภูมิโคกรักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายอรรถพร วงศ์อยู่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายอัครวินท์ สำราญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงญาณิศา แก้วมาต

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงพรชนัน ชาวชอบ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงภัคจิรา สุวรรณจันลา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงสุกัญญา บำรุงจิตต์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงรินรดา บุตรมาศ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายภานุวัฒน์ บริบูรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายจิรายุทธ แก่นศิริ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงอัมราพร เพ่งพิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๔๔
นายณัฐพล กรรณิกา

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สายแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงจิรณัฐ นิยมสำรวจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ดีสนิท
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายกิตติพงษ์ สุตตะมะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๔๙
นายจักริน เยือกเย็น

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงชนิภา ปุญศิริ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงชลชนก แผ่นสุวรรณ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายโชคชัย สนิทราษฎร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงณัฐพร เจริญรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายนราวิทย์ แก่นมัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายนฤสรณ์ จิตบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๕๖
นางสาวเบญจพร โยชุ่ม

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงวิภาวี ภิญโญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายวุฒิชัย พลายอินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา เศษกิจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ หอมดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๖๑
นายคุณากร สะใบแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๖๒
นายอริญชย์ ดามัง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงสุมาลี มะโรงมืด

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๖๔
นายอาทิตย์ ลุงลายคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงสุธางศ์รัตน์ วังวิเศษ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายอภิรักษ์ บุญมา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๖๗
นายพีรพัฒน์ นามมะณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายนริศ ศรีวโรบล

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๖๙
นายณัฐวัฒน์ มณีเพชร

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๗๐
นางสาววราภรณ์ หวานฤดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๗๑
นางสาวนาคนรี บุษทิพย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๗๒
นายวัชพล รัตนวัน

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๗๓
นายทินภัทร วาสนาวิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๗๔
นายบุญญฤทธิ

์

แสงทะมาต
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๗๕
นายวุฒิพงศ์ ทิมเทียง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๗๖
นายวงศธร เกตุพงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๗๗
นายชโยดม ข่ายกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๗๘
นายนรพนธ์ แซ่แต้

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๗๙
นางสาวขิมทอง บงแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๘๐
นางสาวพิชญา มณีศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๘๑
นางสาวพีรยา สมมาตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๘๒
นายจิรายุทธ สงวนกิจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๘๓
นายวริศ แววเนรมิต

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๘๔
นายวีรภัทร แก้วคง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๒๘๕
นายกิตติ ผ่านสุวรรณ

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวิบูลวิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายภาณุพงศ์ บัวประหลาด

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายเอกราช ทิพย์สุขุม

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายวรวุฒิ ประสพรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายจีระวัฒน์ สุขมาก

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายพิษณุ จันทร์ทะอินทร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายจักรภัทร ชืนฤดี

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงอริสา ปราศจาก

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงวนิดา รวมจันทึก

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงพรรณปพร ศรมณี

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงปวีณา พรงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงขวัญฤดี จันทร์ทองพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงสุธีนี สีทา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายพนาไพร พวงพันธุ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายภูวดล แย้มฎีกา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงอธิชา คำทอน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายยอดรัก อ่างแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายศุภชัย ล่วงลือ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงอิงอร ใจมัน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงรัชฎาพร โสภารัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ภู่เทศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายตะวัน วงศ์สาขา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ ปรางมาศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายอานนท์ คะชาชืน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายมินทะดา ศรีวิเชียร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงธนาภา งามภักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายวิชิตพงษ์ ปนโต

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงกัลย์สุดา ภิญโญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายจักริน เปรมปรีดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงอาภาพร ประเทศสิงห์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายอนุลักษณ์ ภูวิชัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ โอฬารัก

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบปาหวาย วัดปาหวาย  

รย ๒๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงณัฐริกา พันธ์สูงเนิน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบปาหวาย วัดปาหวาย  

รย ๒๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงปาริฉัตร พันธ์สูงเนิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบปาหวาย วัดปาหวาย  

รย ๒๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงชดาภา บุษบาศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบปาหวาย วัดปาหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงมณฑิตา เพลินรัมย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบปาหวาย วัดปาหวาย  

รย ๒๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายศิลปศาสตร์ โนนดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบปาหวาย วัดปาหวาย  

รย ๒๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงกุลนารี บุญมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบปาหวาย วัดปาหวาย  

รย ๒๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีมารักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบปาหวาย วัดปาหวาย  

รย ๒๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็ญหนู

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบปาหวาย วัดปาหวาย  

รย ๒๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายมหาสมุทร สุขสวาท

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงสายธาร อ่อนหวาน

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ล่อเฮง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงอังคณา สนทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา วงพินิจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงพรหมพร เกตุศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงทัชชา บุญศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงวสุนธรา สินนอก

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงกฤษณา ขาวทรงธรรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงศิริพร การุณกร

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงวิมลณัฐ สุขศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงโสมวรรณ นุชพงษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายนฤสรณ์ บุรีวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายประพัฒน์ พงค์แสนคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายภัทรชัย ประจง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงกาญจนา ชัยจำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงนงนภัส พวงนิล

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงปณิดา ซาภักดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงชนิยา เสริมพิมาย

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายกรวิชญ์ มาฆะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายอดิเทพ มาลัยรักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๔๖
นายวุฒิกานต์ ดาดผารัมย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายเดชยุทธ ผ่องธีรพงศ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายสิรวิชญ์ วิเชียรศิริ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายสหรัฐ สวัสดิล้น

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายวีระพงษ์ ชมภูโคตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายฤทธิเดช เวียงคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายอุเทน คงกลิน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงภัทราพร เทียงอิม

่ ่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายพิสิษฐ์ กู้เขียว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๓๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายอริสร ไกรกล้า

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงกอร์ปบุญ บุญศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงรวิพร แสงมณี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงอภิชญา จำรัสแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายภาคภูมิ วันจิว

๋

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายสถาพร ชูไสว

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายณัฐพงษ์ สุขขา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร ชันบน

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายสรวิชญ์ สุขเทศน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายวรินทร ชลธี

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายธนกฤต จุฑาภิรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงธารารัตน์ พงษ์ปด

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงอัจฉรา โสดา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม  

รย ๒๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายชนาภัทร พุฒเภา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงชมพูนุท หงษ์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงนิภาวรรณ ธรรมวงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงอินทิรา คูณปลูก

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายสายฟา ภูคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายชัยวัฒน์ นาคศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงกชพร เทพอาษา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงศิฐานันท์ วงศ์มาก

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายโชคพล ท้าวกลาง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายวราเพชร บัวพันธ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายณภัทร ยอดสำอาง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายธีรภัทร เมฆฉาย

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ มากอยู่ดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบตอง วัดมาบตอง  

รย ๒๔๖๐/๑๓๘๑
นางสาวจำเริญรักษ์ ดีเจริญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายพัชรพล สิทธิศักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายอภิรักษ์ เข็มทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สรสิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงพัชราภา คำจันทร์วง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงวิลาสินี ทองทราย

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงสโรชา สิทธิโชค

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายจิตรภาณุ จันต่อ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายชนัญชัย นาคพิพัฒน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายศรัทธา ภาวะบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายสรวิชญ์ แก้วติม

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงสุชาวดี สำเร็จกิจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายณรงค์ธรรม เงินน้อย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายณัฏฐกิจ หอมศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สินพูน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงจิรวี คล้ายเกาะเกิด

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงเมธาวี ทับแตง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายบุญพิทักษ์ แก้วอยู่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายครองพล เฉาะกระโทก

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายณัฐชัย ถุงคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายธนภัทร แขะตะคุ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงรรินทิพย์ สุขไข

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายธนกร พูลทวีป

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงจันทัปปภา กมลกลาง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงปยะนุช ทวยแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายรัชพล เกตุแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงอภัสรา ดีเจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายจิรายุส ประเสริฐสัง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงธมลวรรณ แดงนาค

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงชนิภรณ์ ต่างเชือ

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายกนต์ธีร์ แซ่ลี

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายนัฐชัย กาคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงพัชรี ภุมมารักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายวีรวัฒน์ กาญจนโกศล

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายนนทพัทธ์ กล่อมเกลียง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายกิจกาญ บุญสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายวชิระ กวีกรณ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายนฤสรณ์ ชูเชิด

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายปณณทัต เพิมพลัง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายปวเรศ สวรรค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายพลอธิป หอมรืน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงปณฑารีย์ นิยมดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงญาดา ปรีรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงปยนันท์ บุญธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๑ / ๑๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงอลิสา สว่างรุ่ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แตงรอด

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายนพรัตน์ ศรีใส

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงรสิตา เทพยศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงภัณฑิรา แก่นบุบผา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มนาค

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงทิพย์เกษร พิมพ์กรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายธเนศ ไร่งาม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ สมทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงทิพย์นารี พุ่มมาลา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงบุษยา คำมีหมืน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงบุษนีย์ จันทติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงวันสิริ ศรีรุน

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงณัฐพร รักษาวงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงเกศินี พัฒนเศรษฐา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงพัชรา จุลละสันธื

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายรัฐภูมิ สุขมหา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๔๒
นางสาวรุจิกา รัตนทารส

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายณัฐชนน ดีใต้

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู วัดหนองคอกหมู  

รย ๒๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายกฤษณะ เขจรเนตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายชนัญชัย หวลกระจาย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายธนาธิป สนเทียนวัด

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายธาตรี ศรีปราบ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายธานุเดช คำชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายปรัชญา มาตพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงกฤติยาณี หวลกระจาย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงชฎาพร ศิริมัช

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงปรายฟา พรมมา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงพนิตนันท์ ทำเนาว์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา จันโท

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงมณีวรรณ บุญเนียม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงลักษณาพร ก้อนจันทร์เทศ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงศุภานันท์ สุวรรณบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงสุภาพร สว่างฉาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงอรญา เศษโถ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๒ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงอินทิรา ยมจินดา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายณัทภพ จันทร์งาม

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ หวลกระจาย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงณิชมน หิมราช

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิชัยภูมิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายศุภชัย หวลกระจาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงสตรีรัตน์ สวัสดิรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงอรวรรณ บุญบรรจง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงสิริกร ยมหา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงอรกช คงทรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อิสระพงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงต๋อม ดวงมะนี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงสุรัตนา สุพรรณรัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงแก้วมณี จันทร์ธร

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

หวลกระจาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

ศิริตรัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายภัทรดนัย บุญประเสริฐ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายนนฐ์กาณ์ นามบุญลือ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๗๘
นางสาวจันตนา ปาสองห้อง ๑/๔/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๗๙
นางสาวชลัญดา บุญสด

๒๗/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดห้วงหิน ห้วงหิน  

รย ๒๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงอัจฉราพร ชาติสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงชนิดา สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงชลธิชา จุ่นขจร

๒๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงเกวลิน เจริญวัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายเธียรวิชญ์ งาเจือ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายรชต บุญเกิด

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายรัชต์กร รัตนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายอานุภาพ ฝายปาน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงกุลจิรา รัตนวัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงจุฑามาส ฆวีวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงชนิตา ก่อวิริยะกิจ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงญาณิศา เภาจี

๋

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงทัชชานันท์ มหาประทุม

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงธัญชนก สลักคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ฟุงขจร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๓ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงปภาวี นิยมสมาน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงมุกลดา กอเซ็ม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงเมธาพร วงค์อินทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงวิสารัท สมญาประเสริฐ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงศุภรดา กล่อมแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงสุพิชฌา ใจดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงโสภิดา โสดา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงอมลวรรณ ฉัตรสุวรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ผันผ่อน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายญาณวัฒน์ สุขเย็น

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายณัฏฐพัฒน์ พืชพันธุ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายดนัย แก่นบุปผา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายธนวันต์ วิเชียรปกษา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายนิธิกร กองทุน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายปฏิญญา แนวประเสริฐ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายพศวัต วงษ์แย้ม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายพิชุตม์ ทองเภา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายภานุมาศ ผุดกระจ่าง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ธรรมวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายศุภณัฐ ราชบัณฑิตย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายศุภวัฒน์ เดชพิทักษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายโสภณัฐ สนเจียม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงกรกนก เงินบุคคล

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา บุบผาเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงขวัญจิรา บางม่วงงาม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงชนัญดา ขวัญประเสริฐ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงชัญญานุช จันทะบูรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อำจุฬา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ไพสาลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงนันทรัตน์ เพ็ชรรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงปรวรรณ ณ รังษี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงพรรพษา กลินนาค

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงภนิตา เข็มนาค

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงภริตา บุญโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงมลนภา โนนสุรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๔ / ๑๘๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงมุพิชฌา สังข์เงิน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงศศธร แก่นบุบผา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงศินันตา สกุลแพทย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงอรพรรณ มีศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงอรอุมา ไกรษร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๓๕ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
ชาติสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายนนท์ธวัฒน์ ตรีเงิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายบูรพา พุทธิเสน

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงอินฑิรา บุญอนันต์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงเอืองอัมพร

้

แสงโลกีย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายกฤษฎา ประต่อญาติ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สะเทิงรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายจิรโชติ พูลสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายชนรรทน์ ศิริผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายณรงค์ นามสว่าง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายธนพัฒน์ การะเกษ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายประยูร ศรีสุขโข

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายประเสริฐ พุทธวารินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายพงศกร สว่างแจ้ง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายเอกอนันต์ ตาต๊ะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๕๐ เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ โพธิลุน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ปฏิบัติธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงญาณิศา บุญรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงญาดา พ่วงพลู

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงณัฐริศา บุญกันยา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงณัฐวดี วงศ์ทะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงธนัญญา ฉายกระจ่าง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๕๘ เด็กหญิงประภาวรินท์
พลศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงปริยาภัทร เทพศาสตรา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงพรรณนภา เกตุวารินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เล็กซุง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ ฉัตรตะขบ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงภานรินทร์ แซ่เจ็ง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงรัตนา ทองมาก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๕ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงลลิตา กันทะวงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงวริศรา วงค์ประจิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงศรัญญา ประทุมชาติ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงสมฤทัย บุญเกษม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงสโรชา อินทร์นุ่ม

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงสิราวรรณ ไชยเขต

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงสุปรียา คมขำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงอินทิรา โอนนอก

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายกิตตุลา พานทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายจตุพร เวหนะรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายชุษณะ สว่างแจ้ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายธนาวุฒิ วงค์บุรุษ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายบรรณสรณ์ สมร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายภาคิน วาจิตรดล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายวทันยู อุดสาห์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายอธิป สุวรรณวงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายอโรคา อินทุวรรณรัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ขวัญประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณเพชร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงชนิดาภา เศษสุวรรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงฐิดาภา ขันทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา รักษากิจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงธันยพร ชูไสว

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงธิดา ไกลทุกล้าง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดังก้อง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วทะเล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงนิชาภัทร ร่วมใจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงปาริฉัตร บุบผาชาติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงปยะดา บุญประเสริฐ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงพรประภา สนามชัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงพัณณิตา ผ่องมณี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงพิมพ์สภา พิทยาวัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สีบุญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ รักษาวงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงมลิดา สระมูล

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงรัชนีกร เจริญวัย

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงวรานุช วงค์บุรุษ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงวรินยุพา ชืนรอด

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๐๓ เด็กหญิงอทิตยาภรณ์ ศรีปรีเปรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายณัฐธิพล เริมรัตน์

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายณัชพล ดวงจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายธีรเดช คงทัศน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายปนิธิ เสมอตน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายวีริศ ภู่แสร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงนรีกานต์ จันทา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงนรีกานต์ เส็นสด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงนฤมล สมสุวรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงบัณฐิตา ไชยเขต

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงมาริษา แก้วกาหลง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงสิริวรรณ จันต๊ะฟู

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุวรรณพิทักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงสุทัตตา อยู่ประเสริฐ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงอริศรา พรมราช

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายกิดติศักดิ

์

ประกอบสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายคุณวุฒิ สีพรหม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายคุณากร บุตรสาระคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายจักรภูมิ ดังก้อง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายจิณณวัตร แสงมณี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายจิรพัฒน์ เลือนลอย

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายจิรายุส วิเชียรเสนาะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายณัฐพงศ์ บุตรศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายธนพล ขวัญดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายพงศกร เดชพิทักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายวัชรากร สายแสง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายสุวิลักขณ์ สิงห์อุดม

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายอาทิตย์ จันทะเป

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงกันติชา แสวงหทัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงจตุพร อินทร์แก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงจันทกานต์ มันขัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา จำจด

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงจิรประภา ชัยศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงชญานิน บุญเกษม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงชฎาพร สิทธิโชค

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงณิชกานต์ เผือกสีสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงนงนภัส ชูเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงบุษริน มงคลเกิด

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงพัชรมัย ศรีนำเงิน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงพัชริดา จันทรา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงวิภาวี ล้นเหลือ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงสรินธร บุญเกิด

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงสุนิสา แสนเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญเกิด

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงอิสราภรณ์ เพิมทอง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายณัฐวัตร อินทรีย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายตรีทัพ หลวงพิทักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายนฤภัททร์ ฉายกระจ่าง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายวรวุฒิ เกษราธิกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายวรัญู บุญบรรจง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายศุภพล ทองทราย

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงพรต

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงจันธิรา จิตต์โสภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงจิราวรรณ นิลเจียม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงณิชกานต์ โพธิสาร

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงทัศนันท์ สอนสุด

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีไพร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์ อัมฤทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงอมลวรรณ อุ่นสนอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงอารยา ทราบสระน้อย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายดนุเดช ประวันเทา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายปฏิพัทธ์ วิจิตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายปยฉัตร จันมณี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายปยพนธ์ สมร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายพงศธร คชวงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายรัชตะ บุญประเสริฐ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายศุภวิชญ์ สายัณห์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงกิงกมล

่

แซ่เตียว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงชนิตา เกตุแจ้

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงชลธิชา เค้าหอม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี จิตต์ประสงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงธนพร แสวงผล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๗๕ เด็กหญิงพัชชญานันท์
อรุณผ่องใส

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงพิชชากร นวนศิลป

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงภัคพร ศิริโชติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงภัทรกันย์ จันทร์จีน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงมลทิรา ประสมกิจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงศกลวรรณ หอมรืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงสิรินดา กล่อมเกลียง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงสุพรรษา พาใส

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แถลงศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงหฤทัย รจนัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายชลสิทธิ

์

บัวเสริฐ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงกลินขจร

่

ชาวนาสวน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงเกศกนก เจริญวัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงชาลิสา โถยปอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายพงศักดิ

์

โพธิหิรัญ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายรัตติกร น้อมคีรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายวโรดม เฉิดฉาย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงชลธิชา ปดสา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ นพพระเสาร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงณภัทร ปานลำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงพัชรียา นวนศิลป

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงพัณณิตา พันแสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงวิริยาภรณ์ วิทยาลัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงไอลดา เวทวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายรัชชานนท์ เนตรน้อย

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายกัลยกฤต ถุงเงิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงณัชชา สุวรรณรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงณิชากร เพ็งวัน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายวุฒิภัทร ไชยพรมมา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายอดิสรณ์ จันทะสิงห์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๔๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๗๐๕ เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์
หมันทำ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายฉัตรนรินทร์ มูลนาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงปยะธิดา ดงอุทิศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายฉัตรชัย กัดแก้วกล้า

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงชนากานต์ กุลัดนาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายกฤตเมธ แก่นบุบผา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายณัฐกรณ์ ไพสาลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงศศิประภา ฉายาพัฒน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายสิริภาส ถาวันจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่อนปานนิล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายชนกานต์ มีสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายศุภกร วันโท

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงรามนรี มงคลศิริ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายบวรยศ แตงอ่อน

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงวนิดา ภิญโญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายก้องภพ สำเร็จกิจ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายณัฐภัทร สนดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงชญาณี คงสมบูรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงพัทธวรรณ ชูจรัส

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายพรพิพัฒน์ โพธิเขียว

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายวิษณุ บุรีวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญเลิศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายองอาจ รัตนะบุญโน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายอาทิตย์ จินเต็ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงณัฐณิชา หวลกระจาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงวันวิสา โตไทยสงฆ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงศศิวิมล หมู่มาก

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงอรกานต์ อินทรวิเศษ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายฐิติโชติ ชาวประทุม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายณภัทร พูลเจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายธนเทพ จำปาต้น

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายวิษณุ เสริญรัมย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายศตายุ ถนอมวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายสิทญศักดิ

์

ตองอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายณัฐนิติ ท้วมนิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายณัฐพร สมนึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ บุญเติม

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงฉันทิสา ยิมแย้ม

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อินทร์ศิริ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงปวริศา บุญชัน

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ จาดพุ่ม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงรวิวรรณ ดวงจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงปภาวดี โลกัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายปยะวัชร์ แก่นพ่วง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายศิริวัฒณ์ แจ้งประจักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายไกรพัฒน์ ผลสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงชนากานต์ ทิพย์สวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงวรนิษฐา รวบทองศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายคฑาวุธ รืนรมย์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายเทพทัต บุญบรรจง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายธีรภัทร สืบเสนาะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายวีรชล แรกนา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายณฐกร เหมือนรักษา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายธนกฤต ประกอบสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายนราธิป ณ รังษี

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงนภัสกร พิทักษ์วงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายตุสิตา ยมพงษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายธนกฤต ธำรงเวชช์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายณัฐพล คงภักดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายธนภัทร เย็นจิตร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายธีระพงศ์ บำรุงสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายพงศกร แก้วสว่าง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายพลภัทร นันทวุฒิบวร

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงนงลักษณ์ ธิมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงวราภรณ์ พงษ์สะพัง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ ทับแก่น

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายปริญญา หนูหล้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายปณณวิชญ์ พงศ์วิริยะกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สีดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ภูวงศ์ษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๗๗๕
นายอรรถวิท นักโร

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายณัฐณุพงศ์ พรมทา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงวรรักษ์ สุกแดง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงศุภิสรา ตินา

๊

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงโยนภา นิรพันธ์ฺ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายศราวุธ สมสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงญาณิศาณ์ บุญมิง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๔๖๐/๑๗๘๒
นายแสวง ส่วนเสน่ห์

๓๐/๑๐/๒๔๘๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๘๓
นายวินัย กล่อมเกลียง

้

๐๑/๐๑/๒๔๘๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๘๔
นายศิริพล ปญการณ

๒๗/๑๑/๒๔๙๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๘๕
นายชาย ลา กัมพูชา

๐๑/๐๑/๒๔๙๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๘๖
นายอำนาจ ดีประเสริฐ

๐๕/๐๑/๒๔๙๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๘๗
นายโล้ง แซ่เล้า

๐๑/๐๑/๒๔๙๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๘๘
นายกิตติ เทียมเสวก

๐๑/๐๓/๒๔๙๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๘๙
นายไสว นาน่องโกน

๑๒/๐๖/๒๔๙๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๙๐
นายสมนึก จิตตรีธรรม

๐๕/๑๑/๒๔๙๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๙๑
นายถาวร ปลังประมูล

่

๑๓/๑๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๙๒
นายวสันต์ ทาคำฟู

๐๖/๐๕/๒๕๐๑
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๙๓
นายสำราญ กลันภักดี

่

๑๓/๑๑/๒๕๐๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๙๔
นายสุธน ธนูศิลป

๑๖/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๙๕
นายเหนก ชำนาญ

๒๑/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๙๖
นายสรวิศ สุขปต

๐๒/๐๔/๒๕๐๓
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๙๗
นายวิชัย โชติเสนา

๐๕/๐๔/๒๕๐๓
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๙๘
นายภัทรพล แจ่มใส

๐๒/๐๓/๒๕๐๔
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๗๙๙
นายนรินทร์ ทับอุไร

๐๙/๐๘/๒๕๐๔
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๐๐
นายลีบุ่น

่

โอภาปญญโชติ
๓๐/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๐๑
นายสมนึก สานันท์

๒๐/๐๘/๒๕๐๕
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๐๒
นายสุวัฒนชัย แสนใจรัก

๐๓/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๐๓
นายอนุชา ธูปโชติ

๑๗/๐๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๐๔
นายธิปไตย ชวนะ

๑๖/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๐๕
นายไกรเนตร มูลสาร

๒๘/๑๐/๒๕๐๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๐๖
นายประภาส สิทธิโชค

๐๓/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๐๗
นายสุรินทร์ ไกรเลิศ

๑๔/๐๘/๒๕๐๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๐๘
นายสมบูรณ์ สังคนันท์

๐๖/๐๕/๒๕๐๘
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๐๙
นายยุทธนา ดีนาน

๑๕/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๘๑๐
นายสัมพันธ์ นาคพรหม

๐๑/๐๘/๒๕๐๙
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๑๑
นายสวัสดิ

์

สุดสดี
๑๐/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๑๒
นายสายันห์ ชันนะสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๑๓
นายหาญ คำภูษา

๐๕/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๑๔
นายวินัย แก้วสุข

๑๓/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๑๕
นายดำรงค์ พงษ์คีรี

๐๘/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๑๖
นางอัจจิมา เข็มสุวรรณ

๒๗/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๑๗
นายอำนาจ พุฒพงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๑๘
นายสุชิน แก้วสินชัย

๓๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๑๙
นางนุชนาถ สอนอินทร์

๒๖/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๒๐
นายไพทูรย์ สุธรรมมา

๑๕/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๒๑
นายปญญา สุยไสย์

๑๒/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๒๒
นายคธา ยิงเหมา

่

๐๒/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๒๓
นายทองใบ สุวรรณบุตร

๒๐/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๒๔
นายวันนา บุตรพรม

๒๖/๘/๒๕๑๓
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๒๕
นายสมศักดิ

์

ยิมละมัย

้

๑๘/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๒๖
นายโพธิชัย

์

ธรรมวิจารณ์

๑๗/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๒๗
นายประทีป มำขุนทด

๐๕/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๒๘
นายสุวัฒน์ วาระสิทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๒๙
นายสมชาย คงคาประเสริฐ

๑๘/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๓๐
นายอนุสรณ์ สุขปลืม

้

๐๙/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๓๑
นายวิทยา บรรจงจิตร

๐๓/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๓๒
นายกิติศักดิ

์

มนทกานติ
๑๗/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๓๓
นายศุภกฤษ ทององค์

๐๘/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๓๔
นายสมทัย ฤทธิสิงห์

๐๗/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๓๕
นายประสาท สืบราษฎร์

๐๖/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๓๖
นายชาติชาย หินสูงเนิน

๐๖/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๓๗
นายอานนท์ ยีดิน

๐๑/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๓๘
นายยุทธนา กิจพจนี

๐๑/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๓๙
นายธาดา อภิวันทิยะ

๑๙/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๔๐
นายยุทธนา แดงมงคล

๒๐/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๔๑
นายบรรจบ กันฑริกา

๓๐/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๔๒
นายหนูเรียน โพธิศรี

์

๐๕/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๔๓
นายธีระยุทธ เพชรจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๔๔
นายสัญญา อนุรักษ์ชัยกิจ

๒๐/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๘๔๕
นายประสงค์ แน่นหนา

๑๖/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๔๖
นายวสันต์ แซ่ฉัว

่

๒๓/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๔๗
นายเกชา กองทรัพย์เจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๔๘
นายสุนทร เมืองสุข

๒๙/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๔๙
นายวสันต์ชาย เครืออ้น

๓๐/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๕๐
นายชูเกียรติ ผาติเสนะ

๓๑/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๕๑
นายเรวัตร เสาวโร

๒๕/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๕๒
นายนที ฉิมชัย

๐๘/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๕๓
นายสุชาติ เชือชาติ

้

๒๓/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๕๔
นางสาวศิริพร พึงเจริญ

่

๑๔/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๕๕
นายพีระ พุ่มเขียว

๑๕/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๕๖
นายยอดชาย บุญทา

๑๒/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๕๗
นายชัชวาล แซ่ตัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๕๘
นายจักรพงษ์ รัตนโกเมศ

๑๒/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๕๙
นายอำนาจ สมศักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๖๐
นายสราวุต เลาะมิน

๒๘/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๖๑
นายไพรัตน์ พุฒพงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๖๒
นายบุญช่วย สมรมิตร

๑๐/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๖๓
นายสมเกียรติ ประทุมชาติ

๑๐/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๖๔
นายวิเชียร ใจจา

๑๐/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๖๕
นายยรรยง เรืองภักดี

๐๓/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๖๖
นายอนุชา จิตสว่าง

๒๒/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๖๗
นายระเด่น ปานสมัย

๑๔/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๖๘
นางสาวนุชนาฎ โกมล

๑๖/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๖๙
นายชาตรี สุริการ

๗/๑๒/๒๕๑๙
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๗๐
นายภิภพ จำลองชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๗๑
นายอาซัง พม่า

๒๓/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๗๒
นายพงษ์พันธ์ ปสสาคำ

๒๕/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๗๓
นายอภินันท์ ชืนชม

่

๐๒/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๗๔
นายพิชัย มงคลสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๗๕
นายเลอศักดิ

์

เหล็กเพชร
๒๓/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๗๖
นายอนุพล เพิมสุข

่

๐๒/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๗๗
นายพิพัฒน์ เทียนแท้

๑๓/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๗๘
นายชาตรี สุนารักษ์

๑๔/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๗๙
นายสมบูรณ์ เทพเดช

๒๔/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๘๘๐
นายสรพงษ์ คีรีเขตร์

๑๐/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๘๑
นายอิศรา ยาใจ

๐๙/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๘๒
นายศักดิชัย

์

ไตรลักษณ์
๒๙/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๘๓
นายปยะ นาคเขียว

๒๓/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๘๔
นายประสงค์ สิทธิ

๒๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๘๕
นายสันติ แจ่มจรูญ

๑๖/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๘๖
นายเจนณรงค์ พงษ์กระสินธุ์

๐๖/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๘๗
นายศิวัสว์ ตันติวงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๘๘
นายภูมิพัฒน์ สนอุทา

๑๖/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๘๙
นายอนุพงษ์ ชูดำ

๑๖/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๙๐
นายสมศักดิ

์

มีผล
๑๔/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๙๑
นายมนตรี อินทร์ประสงค์

๒๕/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๙๒
นายขวัญชัย คงทรัพย์

๐๘/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๙๓
นายณรงค์เวทย์ เจริญพรรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๙๔
นายอนุสร องดำ

๑๒/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๙๕
นายสหัส บุตรโดย

๐๗/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๙๖
นายพีรยศ การินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๙๗
นางสาวนิภาพร ปรีเปรม

๒๘/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๙๘
นางสาวพิญาภรณ์ บัวรืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๘๙๙
นายประทิน อ่องประเสริฐ

๐๘/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๐๐
นายธีระพัฒน์ รอดอำพล

๑๖/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๐๑
นายศารทูล เดชระงับ

๒๐/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๐๒
นายสันติ เบ็ญจพรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๐๓
นายอนุชิต กุนแกม

๓๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๐๔
นายสุระชาติ มุมอภัย

๐๒/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๐๕
นายจักรินทร์ อุตตมธนินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๐๖
นายสุรชัย ชลสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๐๗
นายสุพจน์ แตงช้าง

๐๕/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๐๘
นายณัฐพงษ์ จันทร์แย้ม

๒๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๐๙
นายวีรยุทธ ทองพันช่าง

๐๕/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๑๐
นายรถ จอมกระโทก

๐๘/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๑๑
นางชลลดา โนนทะเสน

๑๗/๖/๒๕๒๒
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๑๒
นายชาญชัย จินดาวงษ์ศา

๒๑/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๑๓
นางสาววีรวรรณ หนองแสง

๐๕/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๑๔
นายเชิดศักดิ

์

สุวรรณโชติ
๒๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๙๑๕
นายอภิชัย สว่างแสง

๒๓/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๑๖
นายกรุง เจริญบุญ

๒๓/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๑๗
นายไพโรจน์ โตรอด

๒๗/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๑๘
นายสมศักดิ

์

คชเดช

๒๙/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๑๙
นายตัม

้

เกตุแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๒๐
นายพิมล พัฒชยา

๒๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๒๑
นายไกรสร ก้องสนัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๒๒
นายอนุพงศ์ สุขศรีหทัย

๒๔/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๒๓
นายขัตติยะ หวันมะรัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๒๔
นายสันติ เกษมสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๒๕
นายสมยศ ดีเลิศ

๓๐/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๒๖
นายสุรศักดิ

์

อ้อพิมาย
๑๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๒๗
นางสาววันวิษา สุวรรณโชติ

๒๗/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๒๘
นายจักรกฤษ อัฐโส

๒๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๒๙
นายธวัชชัย เซียงฉี

่

๑๐/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๓๐
นายไพรัช ไกรสวัสดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๓๑
นายสุรชาติ นาคเกษมสุข

๒๔/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๓๒
นางสาวศรีสุดา พานขำ

๐๓/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๓๓
นายใจสิงห์ หาญกล้า

๒๙/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๓๔
นายศราวิน ไทยประสาน

๓๐/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๓๕
นายกังวาล แสวงมงคล ๑/๙/๒๕๒๓ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๓๖
นางสาวเกษมศรี ทรัพย์ภากรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๓๗
นายอดุลย์ เทียนทอง

๒๐/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๓๘
นายสุชัย ตาบเอียม

่

๒๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๓๙
นางสาววรรณา ฤกษ์โรจี

๒๖/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๔๐
นายไมตรี ขันตี

๑๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๔๑
นางสาวปาริชาติ ปรัชญาพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๔๒
นายมะนีย์ จันทร์ดี

๑๙/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๔๓
นายสุพรรณ ท่วงทีดี

๓๐/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๔๔
นายอนุชา ศรีมันตะ

๐๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๔๕
นายบุญชู สายจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๔๖
นายบุญยิง

่

แซ่ซิม

้

๐๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๔๗
นายวรพล วงษ์ประเสริฐ์

๒๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๔๘
นายสุจินต์ กะตะศิลา

๑๙/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๔๙
นายธนิสร พระสุข

๐๖/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๙๕๐
นางสาววันดี ขุนอินทรธานี

๑๒/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๕๑
นายขวัญยืน ไชยสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๕๒
นางสาวประนอม รัตนศรี

๓๐/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๕๓
นายจตุรงค์ ไกรวาส

๐๘/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๕๔
นางสาวจันทิมา บุณเรศ

๒๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๕๕
นายกิตติพงษ์ แก้วคำ

๒๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๕๖
นายมาโนช สุภาพักตร์

๒๖/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๕๗
นายกิตติชัย ชินตุ๋ย

๒๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๕๘
นายพิเชษฐ์ วีรกมล

๒๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๕๙
นางสาวรมย์รัมภา ชูเชิด

๒๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๖๐
นางสาวสาริกา สุวรรณพิทักษ์

๐๒/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๖๑
นายไวยวุธ ศรีสุวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๖๒
นายปยะชัย แทนสง่า

๒๘/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๖๓
นายฐาพล สมัยมงคล

๐๔/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๖๔
นายวัชระ อุดม

๐๕/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๖๕
นายอนุวัฒน์ ทองสถิตย์

๒๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๖๖
นายรัฐพล อยู่โภชนา

๐๗/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๖๗
นายสุรพล อิมพิมาย

่

๑๒/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๖๘
นายขวัญชัย นวลจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๖๙
นายอัตถพร สีกลำ

๑๘/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๗๐
นายวัชระ ดอกไม้

๒๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๗๑
นายอณุชิต ประมวล

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๗๒
นายอำนาจ พัดทัง

๑๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๗๓
นายวิบูรณ์ บุญอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๗๔
นายอุทัย แปะเส็ง

๑๔/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๗๕
นายณัฐพงษ์ ใบแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๗๖
นายพุทธชาติ แสนศึก

๒๐/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๗๗
นายสาธิต พรรณณา

๒๐/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๗๘
นายอนันท์ พรมราช

๒๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๗๙
นายเจิด พี กัมพูชา

๐๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๘๐
นายธนาวุฒิ โพธิศิริกุล

์

๐๕/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๘๑
นายธีรพงษ์ ถนอมทรัพย์สิน

๒๙/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๘๒
นายจีระศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๘๓
นายสมโภช เผ่าพันธุ์

๐๔/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๘๔
นายขจรศักดิ

์

เทียมกระโทก
๐๕/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๑๙๘๕
นายสมใจ ปนทอง

๒๓/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๘๖
นายวิรัตน์ นครวงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๘๗
นางสาวอัญวีณ์ สุภัสสรวรกันต์

๓๐/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๘๘
นายไพศาล อินทโชติ

๐๕/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๘๙
นายสิงหา เขมรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๙๐
นายคมสันต์ ไรดี

๒๙/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๙๑
นายอุบล บุสุวะ

๐๒/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๙๒
นายไพโรจน์ พานพบ

๒๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๙๓
นายประวีร์ ทะกาเฉนะ

๒๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๙๔
นายบรรลือศักดิ

์

พุ่มต้นวงค์
๒๘/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๙๕
นายสุวิชา เกษมแสง

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๙๖
นายใหญ่ มันหมาย

่

๒๘/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๙๗
นายสายันต์ พันธ์สมตน

๐๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๙๘
นายนัดธร แก้วโชติ

๑๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๑๙๙๙
นายโกวิทย์ พาลี

๒๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๐๐
นายอภิรมย์ จันทร์สำโรง

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๐๑
นายธนะเมศฐ์ ทวียศจาตุภัทร์

๒๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๐๒
นายรุ่งโรจน์ อิมหิรัญ

่

๓๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๐๓
นายวีระยุทธิ

์

นรสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๐๔
นายปภาวิน กุลจริต ๓/๒/๒๕๒๖ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๐๕
นายสายัณต์ พุแค ๓/๒/๒๕๒๖ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๐๖
นายกิตติศักดิ

์

ถ้วนสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๐๗
นายเมธี แสงปนทอง

๐๘/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๐๘
นายทองดี ปรากฏผล

๐๘/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๐๙
นายสิทธิลักษ์ ผ่องศรี

๑๐/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๑๐
นางสาววราภรณ์ ชมภูมิง

่

๒๑/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๑๑
นายศรัญย์ บุญธรรม

๐๙/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๑๒
นายศิริศักดิ

์

มนต์ขลัง
๑๐/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๑๓
นายสมคิด ราชนิยม

๑๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๑๔
นายมานะ ศรีภักดี

๐๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๑๕
นายจิตรพงษ์ วงษ์อามาตย์

๐๗/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๑๖
นายพิสิทธิ

์

ภิรมย์เกษร
๑๑/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๑๗
นายพรเทพ แซ่ตัง

้

๐๙/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๑๘
นางเหมวรรณ ไทยประกอบ

๑๒/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๑๙
นายอริยะ จริยะภูมิ

๑๖/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๐๒๐
นายณรงค์ฤทธิ

์

ซ่อนกลิน

่

๑๗/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๒๑
นางสาวจตุรพร บุญวัฒน์

๒๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๒๒
นายนนทนันท์ ฟุงโล่

๒๔/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๒๓
นายคำสวน นาครินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๒๔
นายดัชกร จันใด ๑/๗/๒๕๒๖ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๒๕
นายอนุชิต อยู่สว่าง

๐๓/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๒๖
นางสาวปนหทัย

เตชะประภาสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๒๗
นายชนินทร์ นนท์แข็ง

๑๕/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๒๘
นายอนุสิทธิ

์

จันทะศร
๐๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๒๙
นายเกรียงไกร แสงจิตร์

๒๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๓๐
นายอนุชา ศรีบุญเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๓๑
นายวิโรจน์ เลิศทรัพย์

๑๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๓๒
นายพรชัย เลียงจันทร์

้

๐๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๓๓
นายนรินทร์ มีกำลัง

๑๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๓๔
นายกิตติชัย มาฆะ

๒๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๓๕
นางสาวหฤทัย โพธิศรีหราช

์

๒๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๓๖
นายปรเมศวร์ พาระเวก

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๓๗
นายพงศ์ธวัช กลินน้อย

่

๐๖/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๓๘
นายกิจจา ประสพสุข

๒๑/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๓๙
นายวรวุฒิ ใจเย็น

๓๑/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๔๐
นายดีเจียด ดีดี ฮุด กัมพูชา

๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๔๑
นายกู้ศักดิ

์

สุดสม
๐๓/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๔๒
นายจักราวุธ เครือบุญ

๐๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๔๓
นายเสนอ บรรเทิง

๐๗/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๔๔
นายนาวิน แก้วเกิด

๒๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๔๕
นายสมศักดิ

์

คุณวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๔๖
นายเฉลิมพงศ์ ประสานวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๔๗
นายเอกลักษณ์ สวัสดี

๑๓/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๔๘
นายสมจิต สุรศัพย์

๒๗/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๔๙
นายวัชระ พืนเกาะ

้

๒๘/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๕๐
นายอยุธย์ วงศ์คช

๒๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๕๑
นายเอกพงษ์ สุคำภา

๐๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๕๒
นางสาวฤทัยรัตน์ ผมอุด

๒๔/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๕๓
นายพลวัฒน์ บุญมี

๒๗/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๕๔
นายจีรพงษ์ พรวรรณะศิริเวช

๑๙/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๕๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๐๕๕
นายกรวีร์ แซ่เตียว

๒๒/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๕๖
นายนิพนธ์ โตสอาด

๐๘/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๕๗
นายจุลศักย์ โทอรัญ

๒๗/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๕๘
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ติปะยานนท์
๐๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๕๙
นายพิชิต ภูเวียง

๒๒/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๖๐
นายอนุรัตน์ รังสุข

๐๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๖๑
นายจักรพงษ์ นาชัยเริม

่

๐๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๖๒
นายประถมรัตน์ นนทวารี

๐๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๖๓
นายธันวา รัตนะ

๐๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๖๔
นายพัลลภ เกษอุดม

๐๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๖๕
นายดำริ ประมวล

๒๗/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๖๖
นายอรรถพล วีณะคุปต์

๒๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๖๗
นายชาคริต ทิพย์สาลี

๐๖/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๖๘
นายบรรจง แซ่อุ่น

๒๕/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๖๙
นางสาวสมร สุทธะแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๗๐
นายประดิษฐ์ ลิมทอง

้

๐๖/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๗๑
นายนพรัตน์ มีระวัง

๐๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๗๒
นายวิศรุต รมยะสมิต

๑๓/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๗๓
นายกำธร ทองพันชัง

่

๒๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๗๔
นายเชิดชัย ผ่องศรี

๒๓/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๗๕
นายกรวิทย์ หงษ์บิน

๐๖/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๗๖
นายอานนท์ ดวงดี

๑๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๗๗
นางสาวณัฐนันท์ ทองดี

๒๗/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๗๘
นายวินัย กล้าสบาย

๑๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๗๙
นายธรรมรัตน์ จันทะมา

๒๔/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๘๐
นายบุญลอด ลำภา

๐๕/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๘๑
นายบุญยฤทธิ

์

นิติชาติ
๒๕/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๘๒
นายพงษ์ศักดิ

์

แสงจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๘๓
นายธวัชชัย ยิมเยือน

้ ้

๒๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๘๔
นายพุฒิพงษ์ ช่างเหล็ก

๑๓/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๘๕
นายธิปตย์ กลักย้อม

๑๔/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๘๖
นายสุรสิทธิ

์

ทับทิมทอง
๒๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๘๗
นายเดชา ไชยนิคม

๒๙/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๘๘
นายประทีป ชินธุวงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๘๙
นางสาวชวิศา เทพจร

๑๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๐๙๐
นายปราโมทย์ หมืนกล้า

่

๒๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๙๑
นายนพดล ถาวรกุล

๐๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๙๒
นายศักดิดา

์

รุ่งเจริญ
๐๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๙๓
นายวิษณุ พูลผล

๒๔/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๙๔
นายวันชัย ผลศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๙๕
นางสาวปรียาภัทร โภคินปติรัช

๑๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๙๖
นางสาวศิรินภา บุษบา

๑๘/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๙๗
นายนิภัทร์ ปรางจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๙๘
นายสมพล กอบกระโทก

๒๗/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๐๙๙
นายอมร ไพเราะ

๓๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๐๐
นายสรไกร นัทธีประเสริฐ

๓๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๐๑
นายวิโรจน์ เคนเหลา

๐๗/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๐๒
นายปญญา เผ่าพันธุ์ดี

๑๑/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๐๓
นายสมารถ แซ่ลิม

้

๑๙/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๐๔
นายคชรินทร์ บุญพยนต์

๒๙/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๐๕
นายอนุชิต กลีอิม

่

๒๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๐๖
นายศักดา พันธุ์ดนตรี

๓๐/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๐๗
นายสุธน กลีอิม

่

๐๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๐๘
นายพรพงษ์ บุญมี

๐๗/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๐๙
นายคำภา ประวัติ

๑๓/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๑๐
นายรัฐนันท์ พุทธ

๑๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๑๑
นายสิทธิพล จันทามิตร

๒๗/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๑๒
นายสุรเดช ปนทองพันธุ์

๑๖/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๑๓
นายไชยยา โทรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๑๔
นายอิทธิพล สิงห์ทอง

๒๔/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๑๕
นางสาววรรณิศา ปราศจาก

๒๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๑๖
นายทศพร แซ่ตัง

๊

๑๘/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๑๗
นายสุทิสานนท์ วงศ์ภู่ดี

๐๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๑๘
นายวิษณุ ขาวงาม

๑๐/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๑๙
นายสุรชาติ ทานะมัย

๒๙/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๒๐
นายอานนท์ จารุญ

๐๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๒๑
นายธวัชชัย ผาวันดี

๒๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๒๒
นายปริญญา กลินเลิศ

่

๒๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๒๓
นายศุกล เนินอุไร

๒๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๒๔
นายวีรยุทธ ประดิษฐ์ธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๑๒๕
นายณัฐวัฒน์ สาธุวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๒๖
นายธนภัทร ติรณะรัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๒๗
นายกรวิชญ์ ภิริโย

๑๐/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๒๘
นายนพธนา บุญฑริกชาติ

๐๑/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๒๙
นายชาญวิทย์ พัดแหวว

๐๑/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๓๐
นายสมเกียรติ วงค์สุโก

๐๗/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๓๑
นายวารินทร์ สุทธิสถิตย์

๑๐/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๓๒
นายกิตติ พรหมจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๓๓
นายเมธา สิงห์โต

๐๑/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๓๔
นายจิรเมธ จันทร์สาร

๐๕/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๓๕
นายการะเวก พัดลม

๒๘/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๓๖
นายกฤษดา บูรภาพ

๓๐/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๓๗
นายคมกริช ทาประทุม

๐๔/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๓๘
นายบัญชา เสียงสังข์

๐๗/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๓๙
นายสมภพ บุญฃ่วย

๑๑/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๔๐
นางสุภาภรณ์ กลัดปอม

๐๑/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๔๑
นายวิเชียร สิงห์นัน

๐๑/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๔๒
นายวรรณพ ชายสมุทร

๐๑/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๔๓
นายวิสิษฐ์ ชอบชืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๔๔
นายวุฒินันท์ เดือนตะคุ

๑๗/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๔๕
นายสุทัศน์ นาคนุ่ม

๑๕/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๔๖
นางสาวสิริพร คิดโสดา

๒๘/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๔๗
นายบุญเลิศ แซ่ตัง

้

๓๑/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๔๘
นายนเรศ พลเล็ก

๐๕/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๔๙
นายอรรถพร พุทธศรี

๒๓/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๕๐
นายธีรวัฒน์ ปตินัง

๒๘/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๕๑
นายจิรพงศ์ นามธรรม

๒๙/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๕๒
นายวรพล ชาญชิต

๑๔/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๕๓
นายสกนธ์ คงงาม

๑๘/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๕๔
นายพัลลภ ตาลช่วง

๓๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๕๕
นายธิติวัฒน์ พุ่มมาลา

๐๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๕๖
นายปญจรัตน์ ปนติบ

๊

๐๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๕๗
นายสมปอง ทองอ่วม

๑๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๕๘
นายจงรักษ์ สุทธิสถิตย์

๑๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๕๙
นายคมสัน มีคำ

๐๗/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๑๖๐
นายนริศ เมตตา

๐๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๖๑
นางสาวอโรชา บัวระภา

๑๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๖๒
นายบุญช่วย บุตพิน

๒๐/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๖๓
นายจตุพร สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๖๔
นายสุขสันต์ คำแสนราช

๐๖/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๖๕
นายนพดล สุขพ่วง

๐๗/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๖๖
นายวัลลภ ประจง

๐๙/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๖๗
นายศุภชัย นาสมวาศ

๑๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๖๘
นายสมจิตร ไพรบึง

๒๓/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๖๙
นายอานนท์ หลวงสวนจิก

๐๕/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๗๐
นายกฤษฎา แก้วดิเรก

๐๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๗๑
นางสาวมยุรา บุญหยวก

๑๐/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๗๒
นางสาวสุภาภรณ์ สองขุนทด

๑๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๗๓
นายพงษ์พันธ์ พุกลา

๑๕/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๗๔
นายจตุพร วิริยะกิจ

๑๙/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๗๕
นายวสุวัต ศรอินทร์

๒๘/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๗๖
นายวิโรจน์ ลาภสาร

๒๒/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๗๗
นายจิตติลาภ เทียงชัด

่

๓๑/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๗๘
นายวิทยา คุณสิงห์

๐๔/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๗๙
นายอานุกูล เหมียงหอม

่

๐๕/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๘๐
นายปยะพล ประสงค์สุข

๐๖/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๘๑
นายจตุรงค์ มรกต

๑๐/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๘๒
นายสุรพงษ์ ศรีกัสสพ

๑๓/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๘๓
นายประติภัทร น้อยเอียม

่

๒๘/๗/๒๕๓๑
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๘๔
นายบุญยฤทธิ

์

บัวสาย
๒๘/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๘๕
นายยอดพงศ์ ผาสุก

๒๙/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๘๖
นายธวัช ทองดอนน้อย

๐๖/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๘๗
นายอนุชา บุษบาศรี

๐๙/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๘๘
นายอาทิตย์ วรรธนาคม

๑๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๘๙
นายสมพร นิมิสวิน

๑๕/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๙๐
นายปวลิศ อ้นอิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๙๑
นายสมศักดิ

์

หวนถนอม
๒๔/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๙๒
นางสาวกานดา ธรรมศรี

๒๗/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๙๓
นายสุธาณัฐ ส่งคุณธรรม

๐๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๙๔
นางสาวนิตยา เกษสุวรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๑๙๕
นางสาวสุพิทยา ชีแจง

้

๑๔/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๙๖
นายศรายุทธ ไกรวาส

๑๖/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๙๗
นายเกียรติศักดิ

์

กลินหอม

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๙๘
นายทศพร จันทนา

๒๖/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๑๙๙
นางสาวสุภาภรณ์ นามวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๐๐
นางสาวพรรณภา จิตต์เชือบุญ

้

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๐๑
นายภูวดล รอดทอง

๑๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๐๒
นายชำนาญ มีมูลทอง

๑๘/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๐๓
นายสมหมาย แก้วอำภัย

๒๘/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๐๔
นายจักรพงษ์ สิงสาธร

๐๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๐๕
นางสาวธีราพร ชืนสุนทร

่

๐๔/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๐๖
นายวิทวัส ศรีทอง

๑๕/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๐๗
นายชัยวัฒน์ โพธิแก้ว

์

๑๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๐๘
นายเฉลิมพล การมาสม

๐๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๐๙
นายเอกพิสิทธิ

์

ชนะศุภราณี
๑๖/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๑๐
นายชาญชัย อามาตย์เสนา

๒๗/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๑๑
นายนิรันดร์ พุกทอง

๒๗/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๑๒
นางสาวสินีนาถ โพธิทอง

์

๑๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๑๓
นางสาวนำผึง

้

พรมสุริย์
๑๙/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๑๔
นายภูวเดช พึงกุศล

่

๒๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๑๕
นายนภดล บัวแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๑๖
นายพิทยา ยังดี

๒๘/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๑๗
นายธวัชชัย พันพา

๒๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๑๘
นายวิทูล รอดนวล

๒๔/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๑๙
นายอัมรินทร์ สลาลัย

๐๓/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๒๐
นายทรงพล บุญชู

๑๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๒๑
นายทนงศักดิ

์

ผ่องท่าไม้
๑๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๒๒
นายจตุพล ภู่จ้อย

๑๒/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๒๓
นายฐาปกรณ์ ปถวี

๑๘/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๒๔
นายนิพัฒน์ วงศ์ซิม

้

๑๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๒๕
นายธงชัย กลางเมือง

๒๔/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๒๖
นายอนุรักษ์ กลินสุคนธ์

่

๐๓/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๒๗
นายอมรเทพ แก้วปราณีต

๐๗/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๒๘
นายสิทธิชัย เกษรจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๒๙
นายประวิตร มงคลชู

๑๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๒๓๐
นายสุทธิพงศ์ พงษ์สุวรรณ

๑๐/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๓๑
นายอมรเดช อ่อนทองหลาง

๑๒/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๓๒
นางสาวเสาวลักษณ์ ตันเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๓๓
นางสาวจินตนา เจริญตา

๐๗/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๓๔
นายตติยะ อนุรักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๓๕
นายองอาจ ชอบชิด

๑๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๓๖
นายวิษณุ มันเลิศ

่

๐๓/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๓๗
นายทศเทพ ขจรรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๓๘
นายศรายุทธ วิทยานุกรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๓๙
นางสาวพรพิมล ตามพิทักษ์สกุล

๓๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๔๐
นายศรวัณ รัตนสิงห์

๓๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๔๑
นางสาวสุภรัช ทองขำ

๓๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๔๒
นายสิริ วงศ์ผุดผาด

๑๔/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๔๓
นายพัฒน์พงษ์ บริบูรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๔๔
นายพัชระ จำปาเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๔๕
นายจิตรกร กลมกลาง

๑๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๔๖
นายธนะรัชต์ ศิลประเสิรฐ

๒๗/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๔๗
นายคมกต สฤษฎีชัยกุล

๐๙/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๔๘
นายชัยสิทธิ

์

แสงประสิทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๔๙
นางสาวสุภาวิณี แก้วสำโรง

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๕๐
นายบันลือ ดำดี

๐๒/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๕๑
นายพิพงษ์ สร้อยฉวี

๒๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๕๒
นายชาญณรงค์ ศริบูรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๕๓
นายอนุรักษ์ ศรีวิเชียร

๐๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๕๔
นายชัยชาญ บุญกล่อม

๑๙/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๕๕
นายสรสิช กรุดเพชร

๐๑/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๕๖
นายวุฒิพงษ์ สานุสิทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๕๗
นายชัยณรงค์ สิทธิเดช

๐๓/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๕๘
นางสาวอรอุมา เพียรการ

๐๖/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๕๙
นายจักรพัรธ์ สุขเปง

๐๖/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๖๐
นางสาวอรุโนทัย ไวยครุฑ

๐๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๖๑
นายสมเกียรติ มันศิริ

๐๘/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๖๒
นายกฤษฎา เมืองเจริญ

๐๔/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๖๓
นายจักรี ฝามพล

๐๖/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๖๔
นายดิเรก กล้าหาญ

๑๓/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๒๖๕
นายนิพนธ์ ชาญสุงเนิน

๑๕/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๖๖
นายกฤษณา ตูมกา

๒๕/๕/๒๕๓๓
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๖๗
นายพีระพงษ์ ลอดซอง

๒๘/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๖๘
นายอมร แกกสันเทียะ

๐๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๖๙
นายทศพล ขาวสุก

๐๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๗๐
นายวิภัทร ตาดคล้อย

๑๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๗๑
นายธรรมรัตน์ แสงเนตร

๒๙/๖/๒๕๓๓
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๗๒
นางสาวรัชชากร เนตรทิพย์

๐๑/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๗๓
นายไตรภพ หาเรือนเงิน

๐๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๗๔
นายณรงค์ ธนะเนตร์

๒๕/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๗๕
นายประภาส รอดมา

๐๑/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๗๖
นายขวัญชัย บุหงารัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๗๗
นายพรอนันต์ ฆวีวงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๗๘
นายณัฐพล แซ่โกว

๑๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๗๙
นางสาวปวีณา ศรีงาม

๑๓/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๘๐
นายสิงหนาถ เขตสมัคร

๑๔/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๘๑
นายไกรสร บุญเพ็ง

๐๓/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๘๒
นายนิรันดร์ ใจกระสัน

๑๖/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๘๓
นายวาทิต แซ่ตัน

๊

๒๕/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๘๔
นายสหรัฐ ถนอมวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๘๕
นายอากรณ์ วรรณวิจิตร

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๘๖
นายวรพันธ์ ลาชี

๑๓/๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๘๗
นายบอส มาดี

๑๗/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๘๘
นายจักรพันธุ์ มันคง

่

๒๘/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๘๙
นายสุทธิพงษ์ เหลืองกระโทก

๐๒/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๙๐
นายทรงพล วิเศษเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๙๑
นางสาวประสพสุข โคกสูง

๒๑/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๙๒
นายอรรถพร โฉมงาม

๐๒/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๙๓
นายพิศิษฐ์ หวนกระจาย

๑๓/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๙๔
นายพิพัฒน์ ฟกทอง

๒๒/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๙๕
นายอมร ประจงจิตร

๓๐/๓/๒๕๓๔
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๙๖
นายประมวล ศรีปญญา

๐๙/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๙๗
นายเจตรชัย ฝางคำ

๑๖/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๙๘
นายสิทธิชัย ตังสุจริต

้

๒๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๒๙๙
นายไพสิฐ กลินคำ

่

๐๙/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๓๐๐
นายอธิวัฒน์ สากร

๒๕/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๐๑
นายฐาปนา กางกันยา

๒๗/๕/๒๕๓๔
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๐๒
นายนพดล ไทรเมือง

๐๑/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๐๓
นายณัฐพงษ์ บัวศรี

๐๔/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๐๔
นางสาวรุ่งทิวา สนธิ

๑๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๐๕
นายสุริยา ผสมจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๐๖
นายสวัสดิชัย ยืนนาน

๓๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๐๗
นายสมเจตน์ พลชัย

๑๓/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๐๘
นายจิตริน พูลศรี

๑๐/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๐๙
นายชินวัฒน์ เมืองพนอม

๑๐/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๑๐
นายบุญญฤทธิ

์

ช่างเหล็ก
๓๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๑๑
นายวิทิต เจริญวัย

๐๒/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๑๒
นายจรัญ เกิดแสง

๐๖/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๑๓
นายพรหมพจน์ บุญเพิมพูล

่

๐๗/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๑๔
นายณัฐพงษ์ มูลเชษฐ

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๑๕
นายธีระพงศ์ ไกรเดช

๑๙/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๑๖
นายโกศล ขุมทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๑๗
นายจักรพันธ์ สุดเสนาะ

๑๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๑๘
นายณัฐนัย ใจมา

๐๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๑๙
นายธีรเดช คำทอง

๑๔/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๒๐
นายณัฐวุฒิ นักรู้

๑๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๒๑
นายวรพล น่วมเกตุ

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๒๒
นางสาวแพน วงษา

๐๖/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๒๓
นายเกียรติศักดิ

์

สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๒๔
นางสาวศิริวรรณ โมทิม

๒๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๒๕
นางสาวจุฑามาส วิรัญกูล

๒๗/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๒๖
นายพรพรหม ฤทธิแคล้ว

์

๒๗/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๒๗
นายธนูรัตน์ จงเจริญมันคง

่

๑๗/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๒๘
นายอัมพร งามเสงียม

่

๐๖/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๒๙
นายวุฒิพงศ์ พ้นชัว

่

๐๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๓๐
นายทองแดง สุขญาณกิจ

๑๖/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๓๑
นายราชวัตร ซือตรง

่

๒๑/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๓๒
นายวสินต์ เจริญศิลป

๐๒/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๓๓
นางสาวขวัญฤทัย โจระสา

๒๕/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๓๔
นายอานุภาพ แย้มพิกุล

๒๒/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๓๓๕
นายชาญชัย เจริญแท้

๐๑/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๓๖
นายรัตนพล วงษ์สุวรรณ

๑๐/๖/๒๕๓๕
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๓๗
นายศรศักดิ

์

เพ็งสว่าง
๑๔/๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๓๘
นายสัมผัส สาคร

๑๘/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๓๙
นายชัยพัฒน์ บุญชู

๑๓/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๔๐
นายสุเทพ ยูรสงค์

๒๑/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๔๑
นายธนากร นวลรัตน์

๓๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๔๒
นายสมศักดิ

์

ไทยน้อย
๓๑/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๔๓
นายนิวัฒน์ ลังซา

๐๘/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๔๔
นายอัครินทร์ พิจนิสสัย

๑๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๔๕
นายภานุพงศ์ แกล้วกล้า

๐๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๔๖
นายวรนิทร ชนะสัตรู

๑๗/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๔๗
นางสาวอุษา โกมาร

๐๕/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๔๘
นายวันเฉลิม สุขใส

๐๕/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๔๙
นางสาวโยษิตา โตวิวัธ

๐๙/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๕๐
นางสาวปรียา พูลพิมมะ

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๕๑
นายธีระชัย ก้อนแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๕๒
นายนฤชา ทองทวี

๒๓/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๕๓
นายสุวินัย คัดวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๕๔
นายทรงพล งามเสงียม

่

๒๒/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๕๕
นายปญญา นารี

๒๔/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๕๖
นายธีระศักดิ

์

คำแพง
๒๕/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๕๗
นายปรีชา ศิลาขาว

๐๘/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๕๘
นายวีรพงศ์ ต่วนพิมาย

๒๓/๔/๒๕๓๖
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๕๙
นายกิตติภัฎ หมอกอรุณ

๒๗/๔/๒๕๓๖
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๖๐
นายวิทวัฒน์ แขกรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๖๑
นายณัฐวุธ ใจยืน

๐๔/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๖๒
นายพิศุทธ์ ขุนหมืน

่

๒๐/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๖๓
นายอภิสิทธิ

์

ไพเราะ
๑๗/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๖๔
นายเจนธรรม ศรีผดุง

๒๗/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๖๕
นายศักดิพิสุทธ์

์

โภคทรัพย์ทอง
๓๐/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๖๖
นางสาวเพ็ญวิภา พุ่มมณี

๒๗/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๖๗
นายกฤตยศ ฟาสาง

๐๓/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๖๘
นายวาทิตย์ สาโรจน์

๒๖/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๖๙
นางสาวอรัญญา บุญแช่มชู

๐๑/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๓๗๐
นายศิวกร มหาวิเชียร

๐๔/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๗๑
นายธงชัย พรมชาติ

๐๗/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๗๒
นายบรรณรต พิมลภาพ

๑๘/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๗๓
นายอิศเรศ พันชน

๐๔/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๗๔
นายณัชพล อุดม

๐๗/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๗๕
นายชัชชัย ละเกตุ

๒๒/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๗๖
นายพีรวัฒน์ คีรีแลง

๐๓/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๗๗
นายจีรวัฒน์ เทียนทับทิม

๐๗/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๗๘
นายสุวิทย์ ทวีสัตย์

๓๐/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๗๙
นางสาวสุวาลี คีรยากุล

๐๘/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๘๐
นายภาสวร วงศ์มาก

๑๓/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๘๑
นายกนต์ระพี แสงเขียว

๒๘/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๘๒
นายพิสิษฐ์ มีบุญ

๐๙/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๘๓
นายยุทธจักร จันทร์พันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๘๔
นายชาคริต ยุติธรรม

๐๗/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๘๕
นายฉกาจ วงศ์จันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๘๖
นายชาญวุฒิ แสงเมฆ

๑๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๘๗
นายภานุมาส จันทวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๘๘
นายจักรินทร์ ผ่องพันธุ์

๐๒/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๘๙
นายสราวุธ นุชนารถ

๐๒/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๙๐
นายคมกริช พึงวงศ์

่

๐๓/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๙๑
นายบุญฤทธิ

์

ติบใจ

๊

๑๒/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๙๒
นายณัฐพล ดีพันธ์

๒๙/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๙๓
นายสุธีรพันธิ

์

อยู่ยืน
๐๔/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๙๔
นายจักรรัตน์ โพธิสาร

๑๒/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๙๕
นายวงศกร รัตนวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๙๖
นายเรืองนาม อ่องประเสริฐ

๑๐/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๙๗
นายกรวิทย์ สีดา

๑๔/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๙๘
นายพิพัฒน์ ภักดีบุรุษ

๑๗/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๓๙๙
นายชาญวิทย์ บำรุง

๐๔/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๐๐
นายสุริยา สาลี

๐๘/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๐๑
นายนริศร วงศ์พิทักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๐๒
นางแคทรียา กลันอักโข

่

๒๕/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๐๓
นายสุริยัน วงษ์พยัคฆ์

๐๗/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๐๔
นางสาวณัฐชญา บำบัดภัย

๒๘/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๖๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๔๐๕
นายเกียรติศักดิ

์

คุ้มครอง
๒๓/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๐๖
นายสำราญ พรหมมา

๒๒/๗/๒๕๓๘
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๐๗
นายชาติเชือ

้

กองทอง
๒๐/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๐๘
นายอนิวัตติ

์

ลอมไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๐๙
นายคุณานนต์ แซ่แต้

๒๕/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๑๐
นางสาวกัลยา ม่วงงาม

๒๖/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๑๑
นายสุทธิพันธ์ เรืองงาม

๐๒/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๑๒
นางสาวกนกวรรณ จิตรสวัสดิรักษา

๑๓/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๑๓
นายวัชระ มูลเชษฐ

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๑๔
นางสาวอภิชญา กองสุข

๒๓/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๑๕
นายกชกร แผ่นสุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๑๖
นายอนุวัต บุตรดี

๐๖/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๑๗
นายฉัตรมงคล แก้วพรม

๐๕/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๑๘
นายปยะพันธ์ ชมภู่ทอง

๐๗/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๑๙
นายอนุพงษ์ ประดิษฐ์พงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๒๐
นายสัญชัย ตระกูลดี

๒๙/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๒๑
นายจิรพงศ์ คนฑา

๒๕/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๒๒
นายพรมพร เพ็ญสมญา

๐๘/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๒๓
นายพุฒิพง จันทร์แก่น

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๒๔
นางสาวธัญญลักษณ์ พุทธปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๒๕
นายเครือณรงค์ อุทัยชลานนท์

๐๗/๐๒/๒๕๔๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๒๖
นายธนวันต์ เขียนดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๒๗
นางสาวจันทร์จิรา ภาคสะอาด

๒๑/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๒๘
นายประภัทร์ ต่อสติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๒๙
นายปฏิวัติ จันทกลม

๑๒/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๓๐
นายนวมินทร์ สาครเสถียร

๒๔/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๓๑
นายธนกร มหาเขต

๒๖/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๓๒
นายสายัณห์ ชิงโส

๑๒/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๓๓
นายกาญธิป ยอดอาจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๓๔
นายพงศ์ธนา สุขมะโน

๒๐/๐๘/๒๕๔๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๓๕
นายกฤษณะ ทองวิจิตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๓๖
นายนครินทร์ ตาซือตรง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๐
เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๓๗
นายรังสิมันต์ สุวรรณพาชี

๑๘/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๓๘
นายวรายุทธ ลาแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๓๙
นายพลวัต สาทช้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๐ / ๑๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๔๔๐
นายเสกสิทธิ

์

กุมาร
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๔๑
นายพรเทพ แซ่เอียว

๊

๒๘/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำกลางจังหวัดระยอง อ่างแก้ว  

รย ๒๔๖๐/๒๔๔๒
นางสาวณัฐธิดา จันทร์เติบ

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๔๓
นางสาวชนิตา ทิวะโร

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๔๔
นางสาวธนพร ไทรสวรรค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๔๕
นางสาวพรนภา วรรณฑาณะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๔๖
นางสาวปวิชญา สาระสังข์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๔๗
นางสาวภคพร งามเลิศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๔๘
นางสาวปยธิดา โสชุมภู

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๔๙
นางสาวภาวิกา กางคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๕๐
นางสาวมณีกาญจน์ นุชมาก

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๕๑
นางสาวรุ่งนภา สุขดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๕๒
นางสาววาสนา ทะรุนรัมย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๕๓
นางสาวศศิกาญจน์ น้อยสิม

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๕๔
นางสาวสุชาดา บุญมีจ้อย

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๕๕
นายมนัสนันท์ หลักหนองบัว

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๕๖
นางสาวอาทิตยา ศาลางาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๕๗
นายอภิสิทธิ

์

โสกเชือก
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๕๘
นายอรรถนนท์ ลือก๊วนกล้า

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๕๙
นางสาวอาทิตยา ดวงแสงจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๖๐
นางสาวอินทิรา สุมาลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๖๑
นายธิวานนท์ อาดนคร

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๖๒
นางสาววิลาวรรณ์ เขียวบาง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๖๓
นางสาวกนิษฐา เอียมยัง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๖๔
นายวชิรวิทย์ วาณิชวิวัฒน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๖๕
นางสาวกิตติยา ติดยงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๖๖
นางสาวบุญยานุช กมลนาวิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๖๗
นางสาวโกมลชนก พืชพันธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๖๘
นางสาวปรารถนา เภาด้วง

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๖๙
นางสาวอารียา กองชา

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๗๐
นางสาวอาภาภัทร ดาริวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๗๑
นางสาวภัทรดา ดาริวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๗๒
นางสาวกิติญาดา บางปา

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๗๓
นางสาวทิพธัญญา สุขสม

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๗๔
นางสาวดวงฤทัย เมฆหมอก

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๑ / ๑๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๔๗๕
นางสาวชาญชัย โชติเอียม

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๗๖
นางสาวชลธิชา มาลัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๗๗
นางสาวโสภา บำรุงพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๗๘
นางสาวทิพวรรณ อิมโอชา

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๗๙
นางสาวนิภาพร ยมจินดา

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๘๐
นางสาวสาวิตรี รอดพล

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๘๑
นางสาวอัจจิมา ใหม่อินทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๘๒
นางสาวสุกัญญา กรียะพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๘๓
นางสาวปยธิดา แผ่นหิน

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๘๔
นางสาวสโรชา พิรักษา

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๘๕
นางสาวศศิกานต์ เพียมแดง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๘๖
นายธุวานนท์ ฦาชา

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๘๗
นายนพรักตน์ สาธารณะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๘๘
นายนิติพงษ์ แก้วสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๘๙
นางสาวธัญญารัตน์ เพิงจางค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๙๐
นายจิราวัฒน์ บู่คำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๙๑
นายธนพล สิงหเดช

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๙๒
นายธีรภัทร์ อนุรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๙๓
นายนนทวุฒิ กองสันเทียะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๙๔
นายเกียรติภูมิ แสงลี

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๙๕
นายชัชวาล สง่าแรง

๑๙/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๙๖
นายทิดธาดา นุชพงษ์

๑๒/๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๙๗
นายธนภัทร สุวรรณสมบัติ

๒๔/๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๙๘
นายกลธีป ด่านอินถา

๑๐/๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๔๙๙
นายปองภพ เข็มเพ็ชร

๒๑/๑๑/๒๔๘๗

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๐๐
นายภาณุศักดิ

์

เงินยวง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๐๑
นายภานุวงศ์ แก่นน้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๐๒
นายภานุวัฒน์ อินคำ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๐๓
นายยุทธการ สง่าแรง

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๐๔
นายรังสิมันต์ ขุนคำดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๐๕
นายวรพล พุ่มทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๐๖
นายวรวัฒน์ หรภูมิ

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๐๗
นายวิทวัส หล้าสมบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๐๘
นายวีรพงศ์ เรืองเดช

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๐๙
นายวุฒิชัย ราเชาว์ดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๕๑๐
นายศิริวัฒน์ ธนจารุพรพิสิฐ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๑๑
นายศิวกร แกล้วกล้า

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๑๒
นายศุภกิตติ

์

ประทุม
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๑๓
นายศุภทิน ศรีเจริญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๑๔
นายสิรภพ โกศล

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๑๕
นายสุทธิพงษ์ สังข์พิทักษ์กุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๑๖
นายหัตถกิจ วรลักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๑๗
นายอภิรักษ์ เปยงคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๑๘
นายอภิวัฒน์ สนันชาติ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๑๙
นายอภิวันท์ มังสพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๒๐
นายอรรถกร ยิมละมัย

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๒๑
นายอัศฎาวุฒิ สุทธสิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๒๒
นายอาชา คงชูดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๒๓
นายอาทิตย์ ทนานปญญา

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๒๔
นายศิวกร อินหอม

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๒๕
นางสาวรัชนีกร เสรีวัลลภ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๒๖
นายเฉลิมพล เบ็ญจคุ้ม

๒๘/๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๒๗
นายจักรฤษณ์ วาจาหวาน

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๒๘
นายทิวากร ศรีจันทร์ปลิว

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๒๙
นายธนพล ทองลอย

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๓๐
นายธีรศักดิ

์

โหนเหย็ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๓๑
นายภูวนัย มาตาราญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๓๒
นายภานุพงษ์ หลาบหนองแสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๓๓
นายศิวกร บุตวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๓๔
นายธนพล กลางมณี

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๓๕
นายบัลลังก์ มูลสาร

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๓๖
นายศุภกฤต จดแตง

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๓๗
นายจักรภัทร เอียมสำอางค์

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๓๘
นายธนบัตร พรหมบุตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๓๙
นายเมธวิน นามวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๔๐
นางสาวเรนุกา เขียวแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๔๑
นายศรัณย์ นามวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๔๒
นายอรัญชัย บุตรสะสม

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๔๓
นายพีรพงษ์ ทองมูล

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๔๔
นายกฤติน สมนำคำ

๒๐/๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๕๔๕
นายจักรกฤษณ์ ศรีรัตน์ ๖/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๔๖
นายชลสิทธิ

์

จันทร์วิเศษ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๔๗
นายชินกฤต จันพิลา

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๔๘
นายณัฐวุฒิ เผือกรอด

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๔๙
นายธนธรณ์ ดาราจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๕๐
นายนภัทร ชายทวีป

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๕๑
นายบิกเอ็ม

๊

แสนสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๕๒
นายสุรนาท พุทธวารินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๕๓
นายยรรยง สุขประสงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๕๔
นายยศนันท์ สุระสีห์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๕๕
นายพัฒนายุทธ นิมนวล

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๕๖
นางสาวจิราพร กันยาโพธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๕๗
นางสาวชนนิกานต์ ศรีจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๕๘
นางสาวทักษพร คำนำเทียง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๕๙
นางสาวนิรชา กุสุมาลย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๖๐
นายยุทธชัยกานต์ โมมขุนทด

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๖๑
นางสาวศรีวลัย สุขจิตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๖๒
นางสาวสุพัสสลา จันทร์โท

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๖๓
นางสาวอทิติยา พันธ์ละออ

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๖๔
นางสาวปรีดาภรณ์ กองแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๖๕
นายพุฒินาท ศรีมันตะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๖๖
นายวิชัยเชษฐ์ จันทราทิตย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๖๗
นายอนุกูล ถิระวรนันท์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๖๘
นายภัทรดนัย จิตต์เย็น

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๖๙
นายวศัน การมวย

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๗๐
นายธีรภัทร ถำทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๗๑
นายธีรวัฒน์ แสงทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๗๒
นายณัฐวุฒิ ชัยศักดิกิจบวร

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๗๓
นางสาวปอบ นิชกรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๗๔
นายเชิดศักดิ

์

ศรีสมบูรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๗๕
นายญาณเทพ มาดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๗๖
นายนันท์วัฒน์ กุลศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๗๗
นายธรณินทร์ มาจังหวัด

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๗๘
นายอาทิตย์ ชูชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๗๙
นายอรรถกร แก้วนุช

๕/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๕๘๐
นายเจนณรงค์ อุทุม

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๘๑
นายเมธา สวยครบุรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๘๒
นายชยธร มาลา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๘๓
นายสุรพันธุ์ สงนวน

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๘๔
นายจิรภัทร แก้วไทรสุ่น

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๘๕
นายธนดล ประเสริฐผล

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๘๖
นางสาวชนิกานต์ รัตนะโกมล

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๘๗
นายทยากร สุธนะวัฒน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๘๘
นายธวัชชัย รามศิริ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๘๙
นายพิสิษฐ์ บุญยวีร์วรรณ

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๙๐
นางสาวภูษณีศา สีดาจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๙๑
นายอนันต์ แสงนิล

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๙๒
นายเอรวัณ หารภิรมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๙๓
นายอัครณี จันทร์ไทย

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๙๔
นายปยะชัย แก้วยัง

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๙๕
นายธนากร เอียมละออ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๙๖
นางสาวนภัสสร ตะโสกะรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๙๗
นายปรเมศวร์ อ่อนใส

๒๙/๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๙๘
นายศุภวิชญ์ วิทยาคุณ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เขาโพธิ

์

 

รย ๒๔๖๐/๒๕๙๙
นายเจตนิพัทธ ตรึกหากิจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๐๐
นายวรานนท์ งามเสงียม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๐๑
นายวีรภัทร บำรุง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๐๒
นายศุภณัฐ พนาวัลย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๐๓
นายรัชชานนท์ แปนแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๐๔
นางสาวจันนิภา อวยชัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๐๕
นางสาวจิรัชญา สิรินิพัทธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๐๖
นางสาวชญาณี พิพัฒนากุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๐๗
นางสาวณัฐกมล เนตรวิจิตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๐๘
นางสาวณิชากร วนิชวัฒนะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๐๙
นางสาวธัญชนก สุวรรณโชติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๑๐
นางสาวปาลิตา เจือจุน

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๑๑
นางสาวพรธีรา แสงโรจน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๑๒
นางสาวเมษา ผ่อนให้

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๑๓
นางสาวศศิวิมล รัตนพงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๑๔
นางสาวสุภาวดี กุสสลานุภาพ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๖๑๕
นางสาวเสาวลักษณ์ สุรีย์เหลืองขจร

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๑๖
นางสาวอรอนงค์ วิมลรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๑๗
นางสาวฐิติชญา ยังยืน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๑๘
นางสาวกมลลักษณ์ โชติทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๑๙
นางสาวพนิดา สุขสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๒๐
นางสาวภณิดา ไชยคราม

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๒๑
นางสาวโยษิตา โรจอลังการรัศมี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๒๒
นางสาวอันนิตา สนธิพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๒๓
นางสาวชิดชนก อุไร

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๒๔
นางสาวฐิตาภา เจริญรวย

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๒๕
นางสาวณัฏฐณิชา จงอนุรักษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๒๖
นางสาวพรรณณี ปะสิงชอบ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๒๗
นางสาวพิมพ์ชนก โตซาบายาชิ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๒๘
นางสาววรรณกร ศรีทา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๒๙
นางสาววรัญญา สัจจาดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๓๐
นางสาวสตรีรัตน์ ภิญโญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๓๑
นางสาวลีลาวดี เจริญมาก

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๓๒
นางสาวอัญชิสา ไพบูลย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๓๓
นางสาวกนกวรรณ ช่วยโต

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๓๔
นางสาวกฤติมา สีทรายฟอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๓๕
นางสาววนัชพร ยังยืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๓๖
นางสาววรัญญา ใจหาญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๓๗
นางสาวอรปรียา แสนแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๓๘
นายกิตติธัช เสมวิลัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๓๙
นายกิตติภณ จรัสวิมล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๔๐
นายพีรพัฒน์ บุญเหลือ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๔๑
นายวิรัช อินศวร

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๔๒
นายอธินันท์ วงศ์พิทักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๔๓
นายวรวุธ สุพรรณวงค์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๔๔
นายประชารัฐ ใจสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๔๕
นายณัฐกิจ เสาวคนธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๔๖
นายวงศธร รักษาพงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๔๗
นายอริย์ธัช วัฒนธัชพงศ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๔๘
นายธนวัฒน์ มังคัง

่ ่

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๔๙
นายนครินทร์ ศิริรัตนบวร

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๖๕๐
นายอภิศักดิ

์

วงศ์จันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๕๑
นางสาวคุนัญญา กิจปรีชา

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๕๒
นางสาวฐิติรัตน์ คุ้มหอม

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๕๓
นางสาวภัทรลดา ช่างเหล็ก

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๕๔
นางสาวอรปรียา บุดดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๕๕
นางสาวกัญญาณัฐ คณะผล

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๕๖
นางสาวจุฑารัตน์ ปนคำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๕๗
นางสาวดวงหทัย ประเสริฐธรรม

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๕๘
นางสาวธนัญญา บุญยังยืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๕๙
นางสาวธัญรดา มหาวงค์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๖๐
นางสาวสลิลทิพย์ ศรีเสม

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๖๑
นางสาวสุจารี ประภา

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๖๒
นางสาวสกาวใจ พูลสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๖๓
นางสาวสิรีธร สวัสดิรักษา

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๖๔
นางสาวสุพิชชา นาคเจือ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๖๕
นางสาวธนกร สงเจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๖๖
นางสาวภัทรานิษฐ์ ทองมิน

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๖๗
นางสาวฐิติยากรณ์ ประสงใด

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๖๘
นางสาวณัฎฐา บำรุง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๖๙
นางสาวเพียรพอ ปราณี

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๗๐
นางสาวรัชนีวัลย์ ทิพย์อุทัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๗๑
นางสาวหทัยภัทร วงศ์อ่อง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๗๒
นางสาวอาริสา ประโยชน์วงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๗๓
นางสาวชลธิชา อัครเกรียงไกร

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๗๔
นางสาวพีรดา พลีพรหม

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๗๕
นางสาวธัญชนิต ช่างเหล็ก

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๗๖
นายณสันต์ สุนทรเดชา

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๗๗
นายธนกฤต ดิฐกุลชัยมงคล

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๗๘
นายรชานนท์ มนตรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๗๙
นายธนกฤต ชืนใจเล็ก

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๘๐
นายนพกร เหมเวช

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๘๑
นายเบ็ญจพล บุญแต่ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๘๒
นายพชร แถลงสัตย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๘๓
นายเกษมศักดิ

์

บำเพ็ญทาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๘๔
นายณัฐพล เหล่าชินชาติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๖๘๕
นายภูษณ โพธิทอง

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๘๖
นายอชิรวิชญ์ บุญแต่ง

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๘๗
นายชญานนท์ ดวงนาค

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๘๘
นางสาวนภัสสร รุ่งรุจี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๘๙
นางสาวหทัยภัทร มังคัง

่ ่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๙๐
นางสาวกุลิสรา ทองงามขำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๙๑
นางสาวภัคธีรา สุวดิษฐ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๙๒
นางสาวอนัญญา เกิดผล

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๙๓
นางสาวอัญชิสา ทับทิม

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๙๔
นางสาวกนกกร อนันทสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๙๕
นางสาวนิศารัตน์ คำจุน

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๙๖
นางสาวปริยฉัตร เจริญมาก

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๙๗
นางสาวนภัสวรรณ การดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๙๘
นางสาวสุนิสา ควรหมัน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๖๙๙
นางสาวญานิกา บำรุงกิจ

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๐๐ นางสาวนาถฐิรกานต์ อุทธการ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๐๑
นางสาวสุพิชญา เลือนทอง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๐๒
นายพิทักษ์ ทองใบ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๐๓
นายฉัตรจรินทร์ สุขจิตต์

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๐๔
นายภาณุพงศ์ รัตนวิจิตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๐๕
นายอานนท์ ภิญโญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๐๖
นายภวัต เทียงชัด

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๐๗
นายณรงค์กร ทดแทน

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๐๘
นายชัชพงศ์ อ่วมบุตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๐๙
นายปณชัย พาหะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๑๐
นายวรเมธ จันไตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๑๑
นายสุวิจักขณ์ พงศาหิรัญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๑๒
นายธนกร งาสว่าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๑๓
นางสาวบุณยาพร จินตกานนท์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๑๔
นางสาวกชพร สังวาลย์วงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๑๕
นางสาวบุญญารักษ์ เปรมแดง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๑๖
นางสาวอมรรัตน์ เทพวาที

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๑๗
นางสาวนิชชา สืบปวน

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๑๘
นางสาวรัตนา มังคัง

่ ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๑๙
นางสาววิภาพร สุขสำราญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๗๒๐
นางสาวศศิประภา วงศ์ทรัพย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๒๑
นางสาวยิหวา คมขำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๒๒
นางสาวพักตร์วิภา เจริญมี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๒๓
นางสาวศศิยา เกษเร่ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๒๔
นางสาวณัฐวดี เกณฑ์ชัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๒๕
นางสาวปณิดา เกิดศิริ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๒๖
นางสาวขวัญจิรา จิโนเขียว

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๒๗
นางสาวศิรดา มุลิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๒๘
นางสาวสร้อยฟา ผาสุขยืด

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๒๙
นางสาวศุภวรรณ ศรีปตเนตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๓๐
นายธนพล กลำใกล้ผล

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๓๑
นายนภัส พันธ์ศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๓๒
นายธนายุต วงศ์มาก

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๓๓
นายวรากร

แหวนทองเหลือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๓๔
นายศุภากร ตรึกตรอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๓๕
นายยุทธนา พรหมบุตร

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๓๖
นายกิตินันท์ ดีนาน

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๓๗
นายธนวัฒน์ สมนึก

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๓๘
นายนว ภิญโญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๓๙
นายศุภากร บังเกิดลาภ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๔๐
นายชนวีร์ วงศ์จันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๔๑
นายธาราดล แพงภูงา

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๔๒
นายบูรพา กังสุวรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๔๓
นายประกาศิต มาสา

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๔๔
นายสหรัฐ ศรีสารคาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๔๕
นายอดิสร แก้ววัน

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๔๖
นายธีรโชติ วงศ์กลินกรุด

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๔๗
นางสาวรัชนีกร อ่อนพานิช

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๔๘
นางสาวสมิตา ประทุมมณี

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๔๙
นางสาวธนิดา ลือดัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๕๐
นางสาวนริศรา ใจงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๕๑
นางสาววิภานันท์ คชรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๕๒
นางสาวปุณยนุช แนมนิล

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๕๓
นางสาวพิมพ์ชนก คงคางาม

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๕๔
นางสาวสุชานาฏ ไกรวงศ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๗๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๗๕๕
นางสาวนันท์นลิน เจือจุน

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๕๖
นางสาวกษิรา นพกูลวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๕๗
นายณัฐวุฒิ แสงตะคุ

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๕๘
นายนนทกร เย็นฉำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๕๙
นายพงศกร พงษ์นัยรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๖๐
นางสาวพรนภา เชาวนะพงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๖๑
นางสาวจิจุฑา เมตตา

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๖๒
นางสาวชนากานต์ แกล้วกล้า

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๖๓
นางสาวนันท์สินี ศิริมานพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๖๔
นางสาวสุวรรณา บุญกรวด

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๖๕
นางสาวธัญชนก ผุยพรม

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๖๖
นางสาวนุชจรี โกสินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๖๗
นางสาวปยะธิดา ภักดีงาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๖๘
นางสาวอินทุอร นกหมี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๖๙
นางสาวอารียา จันทร์ลอย

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๗๐
นางสาวชญานิน การดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๗๑
นางสาวนันทิยา ยินดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๗๒
นางสาวพิชญาภา หมอยา

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๗๓
นายเมธี มะลิวัลย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๗๔
นายสุทธิพจน์ บัวสิม

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๗๕
นายธรรมรัตน์ ตรงกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๗๖
นายเฉลิมวุธ คล้ายคลึง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๗๗
นายพุฒิภูม บูรณะเรข

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๗๘
นายฐิติพงษ์ กล้าหาญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๗๙
นางสาวณิชาภัทร วารีผล

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๘๐
นางสาวเปมิกา บ่อไทย

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๘๑
นางสาววิภาวี ดีชัวกัลป

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๘๒
นางสาวชนากานต์ ตงเท่ง

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๘๓
นางสาวปวรลักษณ์ แสนแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๘๔
นางสาวชลลดา ขาวสอาด

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๘๕
นางสาวณัฐนันท์ เสน่ห์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๘๖
นางสาวนำทิพย์ กาญจนโกศล

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๘๗
นางสาววิภาวี แก้วมะโหสด

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๘๘
นางสาวอุทุมพร ภิบาลวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๘๙
นางสาวธนภรณ์ เอียมสุข

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๗๙๐
นางสาวพรทิพย์ พรมสำเภา

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๙๑
นางสาวญาหยี นนท์ปฏิมากุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๙๒
นางสาวอารียา สรรค์วงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๙๓
นายธนาดล พลเยียม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๙๔
นายดิรวัฒน์ บำรุงราชภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๙๕
นายพันธการ คืนดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๙๖
นายธรณินทร์ อินทร์เมือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๙๗
นางสาววรรณภรณ์ สุวรรณลพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๙๘
นายชยานันท์ มะลิทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๗๙๙
นายนวพัฒน์ วิทยะวรกาญจน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๐๐
นายปนพงศ์ ประสงค์ดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๐๑
นายเอกราษฎร์ วิเศษศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๐๒
นายธีระกรณ์ ยะรวงแพง

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๐๓
นายภัทรธร แสงวงศ์กิจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๐๔
นายอิทธิพล ศรีพุดทา

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๐๕
นายธนากร จำปาทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๐๖
นายบุญญฤทธิ

์

สมคิด
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๐๗
นางสาวนวรัตน์ หล่อเหลียม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๐๘
นางสาวธัญญารัตน์ สุพรรณวงค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๐๙
นางสาวสุพิชฌาย์ บุญเนียม

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๑๐
นางสาวกันธิชา ฟูฟุง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๑๑
นางสาวปทมพร หารเขมร

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๑๒
นางสาวพัสวี เทียนวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๑๓
นางสาวหทัยทัต หมันสมัคร

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๑๔
นางสาวธนิดา สุพรรณวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๑๕
นางสาวนรมน อุดม

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๑๖
นางสาวเปมิกา มุกดาสนิท

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๑๗
นางสาวพิมพิกา มงคลหว้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๑๘
นางสาวเมธาวี ศรีระกิจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๑๙
นายพสุธา สุวรรณโชติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๒๐
นายณัฐพัชร์ วัฒนามโนมัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๒๑
นายอินทัช จิตรซือ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๒๒
นายพงศกร ดารดาษ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๒๓
นายพงศ์พัฒธ์ ดิษฐรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๒๔
นายวีรวัฒน์ วงศ์คช

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๘๒๕
นายชาญณรงค์ ญาติบำรุง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๒๖
นายธีระชัย ยะรวงแพง

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๒๗
นายศุภชัย ประทุมกาญจน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๒๘
นายศุภฤกษ์ งามเสงียม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๒๙
นายอนุศิษฏ์ แพสุขชืน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๓๐
นายชยานันต์ ทินผล

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๓๑
นายชานนท์ มุงคุณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๓๒
นายธราดล งามเสงียม

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๓๓
นายเอกบดินทร์ วิเศษศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๓๔
นายพงศ์พัทธิ

์

หิรัญรักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๓๕
นายภัทรพล ยวดยิง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๓๖
นายสรวิชญ์ ประภากมล

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๓๗
นายอุรุพงษ์ นามจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๓๘
นายภูชิต พิพัฒนากุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๓๙
นางสาวภาวิณี วงศ์คช

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๔๐
นายนันทยศ สุวดิษฐ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๔๑
นายพิเชษฐ์ วงศ์เนียม

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๔๒
นายกฤษดา แซ่ลิม

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๔๓
นายณัฐกิตติ

์

ประคองยศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๔๔
นายนิธิกร หร่ายรา

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๔๕
นายรุ่งโรจน์ หิริโอตป

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๔๖
นายอรรถพล เสน่ห์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๔๗
นายเกรียงศักดิ

์

อุตคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๔๘
นายไกรณพงษ์ เนียมวงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๔๙
นายชยากร ตังความเพียร

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๕๐
นายนนธวัช ตือติง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๕๑
นายไกรสิทธิ

์

รัตนวิจิตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๕๒
นายวีรภัทร เครือวัลย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๕๓
นายอนุชิต พูวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๕๔
นางสาวสุกัญญา พ่วงอยู่

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๕๕
นางสาวกานติมา บุญรักษา

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๕๖
นางสาวธันยพร สรรเสริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๕๗
นางสาวเยาวเรศ สมนึก

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๕๘
นางสาวอรัญญา อินภูวา

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๕๙
นางสาวนิชาภา ฉายาชวลิต

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๘๖๐
นางสาวปาริชาต แสนตอ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๖๑
นางสาวอารดา เกิดเต็ม

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๖๒
นางสาวแพรพรรณ โกมลพิพัฒน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๖๓
นางสาวกษนา

ลิมปสภาพกสิผล
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๖๔
นายรุ่งนิรันดร์ จันทมาศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๖๕
นางสาวสุภัสสรา บำรุง

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๖๖
นายสหัสวรรษ สำนักวิชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๖๗
นางสาวจารุวรรณ กางกัน

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๖๘
นางสาวมลฤดี เด่นดวง

๐๘/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) พลงช้างเผือก  

รย ๒๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายภัคพล สิทธิพงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายณรงค์รัชช์ วัฒนามโนมัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายธนภัทร เพชรพระรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายนาวิน สุขจิตต์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายปติภัทร ลาภวิไล

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายวรพล พงษ์คีรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายสุรพงษ์ นพเวช

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

มังคะลัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงกชพร โลหิตนาวิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงกนกรัตน์ เทียงชัด

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สำเร็จ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงกวิสรา ตันติสิริสมบูรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงกัลย์พัสวี อุทัยเกียรติกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงชนกานต์ โสดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงฐิติญา โอทาน

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงณปภัช นักฟอน

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ นำภา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ หวลคนึง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ต้นภูบาล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงนวพร วงศ์นเรศ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงปวีณา หิรัญรักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงปทมพร วงศ์ตรุษ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงผุสสดี พึงวงศ์

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงลักษิกา ผิวจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงศสิธร กระสินธุ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงสาธิตา ประสงค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงอรปรียา คำยิงยง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงอัญชลี เกียรติพงศ์วิริยะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายก้องภพ มีชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายกิตติภพ มะลิทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายกิตติภพ วงศ์ช่าง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายเจตน์ สมนึก

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายชนนน รักแจ้ง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายชุติพนธ์ อาจเอือ

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายญาณวุฒิ อังคะนาวิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายธนดล ลาพรม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายธนพัฒน์ ชาญกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายนพดล เติมต่อ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายพลวัต ดีรัมย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

ปะลาภผล
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงกัญญพัชร ศิริพัฒนกุล

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงกัญญภัส ศรีจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงณัฏฐา สุวรรณโม

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงนภกมล เมตตา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงพลอยนภัส อักษราชูปถัมฐ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงพิมพร แซ่จึง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ สุระสิงห์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงรุจิรา นาถธนกุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงวิภาวี ศิลาหลัก

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงศุจินธร เจริญสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญก่อเกือ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงสิริกัญญา เดชมณี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงอธิษฐ์กานต์ จรูญพรมงคล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายตนุภัทร มังคะลัง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายศักดิดนัย

์

ไชยชนะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายสรวิชญ์ วงศ์สุบิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายโอจี ซ่อม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงกรกนก ไทรเล็กทิม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงจิดาภา เลียงวณิชย์

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงนัชชา รัตนวิจิตร

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงนาฎอนงค์ ฟูสกุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงปรินดา ใจเย็น

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงปาณิศา ดีหมัน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงวิภาวี คำแหง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงศศิกานต์ แซ่โก

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ขอบทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงศิรินันท์ พิลาดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงสุวรา หิรัญรักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงอารียา อรุณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายกันตินันท์ สุนทรสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายชนาธิป บัวขม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายธิรวุฒิ ประสุวรรณ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายนฤบดินทร์ ปลืมผล

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายศุภวิชญ์ ทันดา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงจันทกานต์ กฤษณา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงณิชาภัทร นัตตา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงตรีทิพย์ วีระกุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงนนทินี ภู่เฮียม

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงปยาภัสร์ วงศ์คงดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงปุณณภา รัชตมงคลชล

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงวันวิสาข์ มูลทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงสุธินันท์ ชาวราษฎร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายกิตติพศ วงษ์คงดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงธัญชนก วรรณศิริ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงนภัสสร ทรัพย์สุข

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงพนิดา พุทธวารินทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงพรรณภัทร ธนาพรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงจันทิรา โพธิสุด

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงจินดาพร แก้วเรือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงธนพร ประเสริฐธรรม

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงพรรษกร กล้าหาญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงศศิภา โฉมวิไล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงวิดาพร ธนะปฐมชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายณัฐพัชร์ สิริโชติพิพัฒ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แซ่เลียง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายรุจ โกมลกิจเกษตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายสถาพร บุญหลง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงเขมิกา แถมสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงชนัญชิดา

สมเสนาะทรัพย์ศิรฺิ ๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงชนัญญา มาวัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๖๙ เด็กหญิงชรีน่ากัญญาวีร์
มาร์ยามากี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๗๐ เด็กหญิงพลอยนำเพชร
ยอดยาดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงพิชญาดา จันทร์พราหมณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงพุธิตา วิมุติ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงเยาวพา คล่องแคล้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงเอือการย์

้

สังวรารัตนกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายบุญฤทธิ

์

กิจจาปารมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายภูมิมินทร์ ลิมพิริยกุล

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ นำดอกไม้

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงชนาภา สุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงประภาดา รัตนวิจิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงภูริชา ไทรรอดศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงรักษิกา นามสนิท

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงอรุโณทัย มูลศิริ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายวิธวิทย์ หม่อมสละ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายอัครเดช แสงฉาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงประภาพร ชีปู

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายดนัย หนีภัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายปรมินทร์ ศรีสมบัติ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายสิทธิชัย อาจพินิจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนินชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงวรดา จำรูญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงสิราวรรณ คงทน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงสุชานาถ ยอดมณี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงอชิรญา โพธิทอง

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงพรวิไล ทาศรีภู

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงสิริวรรณ สัตย์ซือ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เมธะวัฒน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายชยธร สุวรรณพิไชยศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงณมนต์ ทองใบ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงภรภัทร สุโขพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงศศิวรรณ สมคิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงอุรวี สอนชมแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายณัฐชนันท์ อภิชัยเพียรกิจ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายธนกฤษ แสนคำทวี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงจุไรรัตน์ สัตย์ซือ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายกันตภณ เกิดสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ห่างภัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงจิราวรรณ แซ่เอียว

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงพัชริดา บุญมี

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จงสันติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายปณณฑัต บุตรวงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายคุณพัฒน์ แซ่กอ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายปยพัทธ์ วงศ์เนียม

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายณัฐดนัย พฤฒิสุขนิรันดร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายธนวัฒน์ นามสนิท

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายพงศ์พณิช สุพรรณวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายโภควินท์ สำนักวิชา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายณัฐนนท์ วรไหล

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายชิตติพล สุพจน์วดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๑๙
นางสาวลาวัลย์ รอดเรือง

๒๐/๘/๒๕๒๖
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายวายุ ศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายทรงพล พึงไทย

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายเมฆนิมิตร บำรุงภักดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายพงศพัศ บุญฉุน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายวรินทร สุวงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายวิรัตน์ เหมรา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายหนุ่ย มากมี

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายโย่ง -

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงเจนจิรา มาเฮือง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วงศ์คช

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงนรินทร์พร ชำนิ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงนิยะดา รุจิวงศ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงปวีณา สาธารณพร

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงปาณิสรา เจ็ดแผน

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงพรกนก พึงวงศ์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงเรวดี จำนิล

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงสโรชา ควรหา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงสุนิสา แสงอุกรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงสุวภัทร ผสมทรัพย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงอาภัสรา คงรอด

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คุ้มหอม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงกานดา สุคำภา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงณิชานันท์ นิรันดร

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงขวัญพร กิติผง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงจีรนันท์ พันธ์อ่อน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงภาวินี เชาว์ไว

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงวรัญญา ปราณี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงอภิชญาน์ วงศ์ทรัพย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายจิรวัฒน์ รืนรมย์

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายทรงพล สิงหา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๕๐ เด็กชายทรัพย์อนันท์ พันธุ์นาค
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายนนทวัฒน์ ขวัญมงคล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายปณณวิชญ์ สายตา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายรุ่งเกียรติ ชูบางบ่อ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายสิทธิพันธ์ คิดดีจริง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายอนิรัตน์ มุ่งดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายอนุพนธ์ เปยน้วม

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายกฤษณะ ทองอยู่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายสด มหาโครต

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายวีระ ก้องเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงจริยา สุขเสริม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงชฎาภรณ์ บุญยอด

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงวนัชพร สุขแสน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงนฤมล อุปถัมภ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงณัชชา อู่อรุณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงปนัดดา ดวงศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงสมกมล พันธุนาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงสิริวิมล สำนักวิชา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงสุพรรณษา บุญศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประเสริฐลำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สงสี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายสงกรานต์ ธรรมอินทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายสุธินันท์ วิทยานุกรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายอรรถพล สลายแผ้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายสาคร จูบุญส่ง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายกิตติทัต รัตนวิจิตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายทัพเทพ บัวผัน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายทินพล ใจแสน

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายจิรัฏฐ์ ห่วงดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายนวันธร ทองปลิว

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายพรชัย ภิรมย์รืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายวิทวัส เพ็ชรสุวรรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายก้องเกียรติ ศรีสระ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ประมวล

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงนลินนิภา สังขฤกษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงนิวาริน ประมวลมาลัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงวิภา ธนาภรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงสุพิชชา วงศ์เกีย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงวริศรา เจริญสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงพิชญดา พลแพงขวา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงประสิตา หิรัญรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงวิจิตรตรา แก้วใหญ่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงปานชนก คำสี

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายบูรพา อถานา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายกิตติธัช ดีชัวกัลป

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายธีรภัทร รุจิวงค์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายนรเศรษฐ์ สมทรัพย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายปรเมธ เผือนพงษ์

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายปวเรศ แถลงสัตย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายวีระพันธ์ สืบสาววงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายศุภณัฐ สุดใจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายศุภมิตร อินทรพานิชย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายศรายุทธ จันสมดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายกวิน พันบัวแดง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายปริญญา ชินวงศ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๘๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงชนาภรณ์ วิเชียร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงเวธกา แจ่มศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๐๗
นางสาวปาริณดา โยธา

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงอัยยารินทร์ กุดเปง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๐๙
นายวสันต์ ยังยืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๑๐
นายธนพร หลอดทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๑๑
นายฐากูร

กิจมานะเมตตามิตร์ ๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๑๒
นางสาววนิชพร ชอบชืน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๑๓
นางสาวณัฐฌา พรมเทา

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๑๔
นางสาวปูเป จิตรมัน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๑๕
นางสาวจันจิรา ตังมัน

้ ่

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๑๖
นายศุภกร ทองปลิว

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๑๗
นายฐานัส อนุลีจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๑๘
นายจักรกฤษ เรืองเดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๑๙
นางสาววิลาวัลย์ คล้ายคลึง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายวีระพงศ์ ทิสา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายพิทวัส อุปเสน

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ ลินทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายธีรภัทร เหลืองอร่าม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงนันทิชา ก่อแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายสรายุทธ ต้นไล้

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายวิทวินท์ นิมเอนก

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา เต้าปูนหาย  

รย ๒๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายกิตติภพ อารีย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุวรรณโชติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายดนัย เอกกันหา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายถาม์พร แพทย์บัณฑิตย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายธนภัทร เสาวรส

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายปุญญพัฒน์ สังข์สุวรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายพงศ์พัทธ์ สามิภักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายพีรภาส มีบุญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายภานุพงษ์ แต้มพงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายรพีภัทร สำเร็จ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายสิทธิโชติ รักษาพงค์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ โชติภักดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงจิรัชญา มาลา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงฉันทิสา ก้องเสนาะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ อังกินันท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงเทียร์โรส มาโญ่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงนฤมล สามารถ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงนวรัตน์ ทูลลี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงพรรณปพร แจ่มใส

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงพรรณอร ดีหลาย

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงพัชรมน พ้นเคราะห์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงภิญญดา ทดแทน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงมนัสวี เพ็งโตวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงศรุตา สีชัยตุง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงสุชาวดี เครือแส

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงสุพรรษา บางพลอย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงสุพิชชา ปฏิสังข์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงสุภัสสร ฮวบนิล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงสุภัสสร ศักดิติมงคล

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงอารียา ผาสุขยืด

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายณฐภัค รัตนวิจิตร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายธนโชติ วงศ์แวว

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายธนาคาร ประกอบเกือ

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายบดินทร์ โบราณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายบุญส่ง มาธุระ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายภาณุพัทธ์ วิสาสิกธรรม

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายวรพล เกษารัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายวันหนึง

่

เมตตา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายศุภากร มังคัง

่ ่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายสุธินันท์ ขานบุตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายสุรพงษ์ แสงรัก

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงจีรารัตน์ ชนะภัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงชลิดา รัตนวิจิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ ระเบียบดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงนันธิกาล วงศ์อินทร์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงบุญสิตา ทรัพย์โภคา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงปฏิญญา เมตตา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงปราณลี เกตุแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงปองขวัญ แสงสว่าง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงพรนภัส อภิวันทิยะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงวราลักษณ์ เมืองฮาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีเรือง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงวิรันดา ปานอินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงสิริวิมล ร่วมสุข

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงอารีญา ควรหา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายเจษฎา ผึงฉำ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์อยู่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กชายธนาเพชร อำพันทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายบัญญพนธ์ แสงรัก

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายอนุพงษ์ วีระบัน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สระมูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ ไสยวิจีณ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงณัฐชยา สิงห์กองโพธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงณัฐทฤทัย อ้วนวงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงนรินทร์ยา วงษ์พิทักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายภควัต ภู่ทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายภูวดล มิงขวัญ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายวรัญู จันทรกำเหนิด

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงนลินนิภา รักระเบียบ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงนัฐธิดา นานอก

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงปฑิตตา ศรีสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงพัชรมัย ทองชมภู

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงพิชชาภา แซ่ตัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงภัณฑิรา นีลพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงศศิวิมล เสน่ห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงศศิวิมล เสนาพักตร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงอภิสรา เชอมือ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงอรกมล รัตนวิจิตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ พูลเพรียบพร้อม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายนภัทร รัตนเกตุ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายสพล สุวรรณัง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงกัญณัฎฐ์ จิตรพินิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงชลธร มะโนรมย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงณัชชา วรรณอุบล

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงณัฐวรีย์ วงษ์ทิพย์รัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงปนสุดา นามงาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายพลกฤษณ์ จันทไหล

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายวรทัต วงศ์อยู่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายวุฒิพงศ์ หระไชย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายเวณุภาพ หลักทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายสนธยา โคตรสีวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงจุธารัตน์ แสงอรุณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงมารุณี ร่วมใจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงอรอนงค์ หมันการ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงภัณฑิรา แซ่โซ้ง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายวีรภัทร มีโชคชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประมวล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายจักรินทร์ ซิมเล่มกิม

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายศรัณยู สินพร

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงวีรวรรณ ระเบียบดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๒๘
นางสาวดา เซิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงศศิธร พงษ์ปจ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ประชุมสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายกรภัทร ดีพืน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายปยวรา ลิมรสธรรม

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงธิดารักษ์ ชัยศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายศุภชัย พินิจมนตรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงสุภาพร รอสุงเนิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๔๖๐/๓๒๓๖
นายศิกวัส การะเกตุ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๓๗
นางสาวรพีภัทร์ สาตร์ศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๓๘
นายกรวิชญ์ บำเพ็ญทาน

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๓๙
นายธีรดา บุญยิงเหลือ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๔๐
นายพงศกร จินดารัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๔๑
นายพีรวัส แซ่เอียว

๋

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๔๒
นายรุ่งตะวัน วงษ์ปก

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๔๓
นายสิทธิพล นึกสม

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๔๔
นายสิรภพ รู้สรรพกิจ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๒๔๕
นางสาวฐานิดา สุนทรชัยกิจ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๔๖
นางสาวกรรณิการ์ งามเสงียม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๔๗
นางสาวชุติมา สุพล

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๔๘
นางสาวธัญชนก กองศักดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๔๙
นางสาวนันทณัช จันทสร

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๕๐
นางสาวนิศามณี ใจหาญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๕๑
นางสาวนิศารัตน์ ครุฑรอด

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๕๒
นางสาวนุสรา เสาวโร

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๕๓
นางสาวบุญฐิตา เชือพลบ

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๕๔
นางสาวปวีณา สำเร็จ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๕๕
นางสาวพชรพร ดาเจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๕๖
นางสาวภาสินี โกสุม

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๕๗
นางสาวรวิภา แก้วสอาด

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๕๘
นางสาวศรัญญา โฉมศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๕๙
นางสาวสุธารินี พรมศรีธรรม

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๖๐
นางสาวสุพรรณา สายสิงห์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๖๑
นายธนกร ยินดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๖๒
นายนวริช หุตเวช

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๖๓
นายพงศกร วงศ์จันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๖๔
นายศิวัช ปะสิงชอบ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๖๕
นายอภิสิทธิ

์

มุ่งต่อกิจ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๖๖
นายอาจณรงค์ สุกใส

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๖๗
นางสาวกรกนก คำทูลศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๖๘
นางสาวกัญญาณัฐ กายบุตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๖๙
นางสาวจันทร์จิรา โกสุม

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๗๐
นางสาวชนกานต์ จันกัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๗๑
นางสาวณัฐวดี ใจดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๗๒
นางสาวนัฒฑิชา ปะสิงชอบ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๗๓
นางสาวนันทินี เกิดสิน

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๗๔
นางสาวบุษกร อภิญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๗๕
นางสาวปทมาวดี ปานเขมา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๗๖
นางสาวภัทรวดี แก้วพริงเพริศ

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๗๗
นางสาวภัสษพร เสียงหวาน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๗๘
นางสาวเมธาพร นะคำศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๗๙
นางสาวศานตมล ภิญโญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๒๘๐
นางสาวศุทธหทัย โพธิขัน

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๘๑
นางสาวสมิตา หวังวัดกลาง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๘๒
นางสาวสโรชา ผมทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๘๓
นางสาวสิริวิมล ผลพูน

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๘๔
นายจิรายุส ถนอมบุญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๘๕
นายณัฐพล เย็นปลืม

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๘๖
นายต้นตระกูล หอมชืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๘๗
นายเรืองฤทธิ

์

กุลหอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๘๘
นางสาวกุลสตรี เกิดบัว

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๘๙
นางสาวชลดา ชุ่มฤดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๙๐
นางสาวฐิติชญา สัตย์ซือ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๙๑
นางสาวนิศามณี โพธิศรี

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๙๒
นางสาวพรทิพา ปลอดรัมย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๙๓
นางสาวภัทรวดี เพิมพูล

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๙๔
นางสาวภัทราภรณ์ ไชยวรรณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๙๕
นางสาวมุกดามาศ เรืองวงศ์งาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๙๖
นางสาววรรณวลัย บุษรา

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๙๗
นางสาวสมหญิง ใจรักษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๙๘
นางสาวสุภัทรา ลาทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๒๙๙
นางสาวอาทิตยา อำพันศิริ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๐๐
นายจิรกฤต ห่างภัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๐๑
นายธนดล วงศ์จันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๐๒
นายธนภัทร ช่างตกแต่ง

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๐๓
นายนิติกร สุคนธรส

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๐๔
นายรุ่งโรจน์ สันทัสนมงคล

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๐๕
นายวรภัทร ถนอมวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๐๖
นางสาวชลลดา ปะสิงชอบ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๐๗
นางสาวทอฝน โกสุม

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๐๘
นางสาวปยวรรณ สุขัง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๐๙
นางสาวพนิดา ธนาภรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๑๐
นางสาวพรชิตา สิงห์ขร

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๑๑
นางสาวรวิภา สมานสุข

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๑๒
นางสาววรางคณา รำพึงกิจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๑๓
นางสาววรารัตน์ รัตนวิจิตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๑๔
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เชือพลบ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๓๑๕
นายชัยวัฒน์ สูงใต้

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๑๖
นายธีรวุฒิ เกาะลอย

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๑๗
นายรณชัย ราษี

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๑๘
นายวงศธร แก้ววิลัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๑๙
นายวัชรินทร์ สืบปวน

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๒๐
นายวีรวัฒน์ ใจหาญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๒๑
นายสุทธิภัทร อัตถจินต์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๒๒
นายเอกรินทร์ งามเสงียม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๒๓
นางสาวกนกวรรณ ตากมัจฉา

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๒๔
นางสาวธนัญญา ตังแต่ง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๒๕
นางสาวปทิตตา จันทะศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๒๖
นางสาวพิชญานัน มาอ่อน

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๒๗
นางสาวรดามณี เผือแผ่

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๒๘
นางสาววรัญญา ยับยัง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๒๙
นางสาวสิริวรรณ เพ็งมีศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๓๐
นางสาวอมลวรรณ เพิมพูล

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๓๑
นางสาวอารีย์ญา บัวไสย

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญก่อเกือ

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๓๓
นายวงศธร สมหมาย

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๓๔
นายวีรภาพ คำทูลศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๓๕
นายศุภกิตติ

์

เจริญสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๓๖
นางสาวสมฤทัย สมเพราะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๓๗
นายจิตติภูมิ นึกกระดานนท์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๓๘
นายทศพล ใจคง

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๓๙
นายธวัชชัย แฉล้มลำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๔๐
นางสาวชญานิน เจนจบ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๔๑
นางสาวณัฐกมล เพิมพูล

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๔๒
นางสาวณัฐณิชา เจริญมี

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๔๓
นางสาวนฤมล คำสิงห์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๔๔
นายชยพล ราญรอน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๔๕
นายรามภูมิ พิณสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๔๖
นายอักขราทร ไชยพรมเมือง

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๔๗
นางสาวเกวลิน ชาญด้วยกิจ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๔๘
นางสาวเจนจิรา เจริญมาก

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๔๙
นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๓๕๐
นางสาวนศิญานันท์ ภิญโญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๕๑
นางสาวนิศารัตน์ ปะสิงชอบ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๕๒
นายวีรภัทร ปลุกใจราษฎร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๕๓
นางสาวเกวลิน พานทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๕๔
นางสาววสุรัตน์ จินตนา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๕๕
นายชัยวัฒน์ เพียรสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๕๖
นายนันทิศ คุ้มวงค์ดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๕๗
นายอภิเดช สมบัติวงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๕๘
นางสาวกชกร นาวาชีพ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๕๙
นางสาวภัทรวดี จินตนา

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๖๐
นางสาวอริศรา วิหารธรรมเม

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๖๑
นางสาวนิรชา โชคสกุล

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๖๒
นายณัฐพล เจียมอนุกูลกิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๖๓
นางสาวศรุตรา ศิลรักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๖๔
นางสาวกมลพรรณ ปลืมผล

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๖๕
นายอนุชา ภาษาชิฏิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๖๖
นางสาวอภิภาวดี รุ่งสว่าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๖๗
นายพีรพัฒน์ พานทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๖๘
นางสาวปภาวดี มีฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๖๙
นายสุทธิพงษ์ จาระมัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๗๐
นางสาวอังสุมาริน แสงวิฑูรย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๗๑
นางสาวอมรรัตน์ พรหมสถิต

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๗๒
นางสาวปาริชาติ หิรัญรักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๗๓
นางสาวปาริฉัตร หิรัญรักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๗๔
นายวรพล วงค์ศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๗๕
นายเจษฎากร แสงจู

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๗๖
นายณัชพล ศิริผล

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๗๗
นางสาวนันทิตา คุ้มทรัพย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๗๘
นางสาวนิรชา เผ่าพันธุ์ดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๗๙
นางสาวนิศารัตน์ เหมพระภักตร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๘๐
นางสาวนภสร วิทยานุกรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๘๑
นางสาวนุชนาถ บุญเชิด

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๘๒
นางสาวปาริชาติ บังเกิดลาภ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๘๓
นางสาวจันทนิภา เหล็กเพ็ชร

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๘๔
นางสาวชนกนันท์ พันธุ์นาค

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๓๘๕
นายชาคริต แซ่หัง

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๘๖
นายอภินันท์ หลำหยง

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๘๗
นายจิรศักดิ

์

อินทรสกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๘๘
นางสาวกิตติมา ย่องใย

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๘๙
นางสาวกุลกันยา จารมัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๙๐
นางสาวอนุสา พุทธศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๙๑
นายฐิติโชติ ชาญด้วยกิจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๙๒
นายยศพร โตสวัสดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๙๓
นายเมธวิน โอทาน

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๙๔
นางสาวตริษา สุขเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๙๕
นายวรพล สระเกตุ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๙๖
นางสาวประไพพร พัวพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๙๗
นายอนิรุทธิ

์

วินทะไชย
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๙๘
นางสาวสริตา แซ่โล้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๓๙๙
นางสาวพัชราภรณ์ จันเท

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๐๐
นายอภิสิทธิ

์

ดีการ
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๐๑
นางสาววรรณา ทองคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๐๒
นางสาวสุกัญญา ประกอบวัฒน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๐๓
นางสาวสุวิมล บุญมา

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๐๔
นายธรรมจักษ์ นิลสามสี

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๐๕
นายธนภัทร ทรัพย์เจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๐๖
นายสุรยุทธ์ เตชะไพบูลย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๐๗
นางสาวกนกกาญจน์ บุญเฟองฟู

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๐๘
นายภูรินท์ สุขสงวน

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๐๙
นายอโณชา ปรุงแต่ง

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๑๐
นางสาวสิราวรรณ เจริญมี

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๑๑
นายเจษฎา จันทร์เพ็ญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๑๒
นายทรงชัย แซ่ซิม

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๑๓
นายภานุพงศ์ ระวังผิด

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๑๔
นายมนตรี โปร่งอากาศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๑๕
นายลัทธพล ทองหล่อ

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๑๖
นายธวัชชัย เจือจุน

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๑๗
นางสาวอภิชญา เดือนประโคน

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๑๘ นางสาวแฮนน่า สาริน่า
ริชาร์ด

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๑๙
นายพีรภัทร ไฝงาม

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๔๒๐
นายภานุกร ถาวร

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๒๑
นายสหรัฐ ทิพวงศ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๒๒
นายนราธิป โพธิเย็นญาติ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๒๓
นายอริญชัย วงศ์เกีย

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๒๔
นายคณิศร หิรัญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๒๕
นายวรากร โพธ์เย็นญาติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๒๖
นายลือชัย รืนรมย์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๒๗
นายณัฐ ยังยืน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงนภพร ประสมเพ็ชร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายวรชิต ธรรมอินทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ วังแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายศิริพงษ์ สุขเกษม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายนันทกร อำไพ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายชัชพงศ์ บุญคำปอก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายณัฐพล วงศ์มาก

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๓๕
นายจรัส กัดไธสงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงอุสรา อะโสต

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กชายศุภชัย เข็มบุบผา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายศุภกร ทองลอย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายเมธี ขจรรัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายธีรภัทร บุญชำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายนาวา รุ่งแสง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงวิรันดา วิริยะกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงปณิตา รืนรมย์

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายปติกร บุตรชน

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายพิชาภพ บัวภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายธีรภัทร นักเคน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ วงค์รักษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงพรทิพย์ สังวัฒยาย

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสองสลึง บุนนาค  

รย ๒๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กชายมงคล ผักเฒ่า

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายศักรินทร์ สดใส

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายกฤษฎา มะลัยทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรรณมณีลักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พลค้า

๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายวรฤทธิ

์

สดรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๙๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายอนุชา โฉมหน่าย

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายชัยวัฒน์ วิเศษเจริญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายปณณทัด ไข่สำโรง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายทิวทัศน์ ดอนหน่าย

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายปารเมศ มีพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

ทิมดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายวุฒิพงศ์ ศรีจุมพล

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายราชันย์ หลำเจริญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายศักดิธัช จิตตพุทธิ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ลือหาร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายศุภราช วงษ์พันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายธิติวุฒิ หมืนมโน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายนัทธพงศ์ เพ็ชรเหมือน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายรัตนชัย ทองมูล

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายไพรวัลย์ บุญคง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๗๐
นายจรัสกร จรรยา

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายพรภูมิพล โพธิศรี

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายไตรภพ บุญร่มเย็น

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายชโนทัย เสงียมงาม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายศศิธร พิลาทอน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายเจษฎาพร จงกลรัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายธนายุต พลอยมีแสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายธาดา วันขาว

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายพีรพัฒน์ เพียงฤทัยโรจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายพิทยุตม์ ศรีมันตะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายภัทรดนัย ดับโศรก

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายกิตติวินท์ ใจชืน

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงมัทนา สารารักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงสิรินทรา บุรัสการ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงเกวลี บัวสระ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงณัฐกมล เหล่มาน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงนิชา ปรากฎเลิศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงปาลิดา หมายเชยกลาง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงสายรุ้ง อินทุ่ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงกฤตพร เตียงนอก

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงจีระนันท์ คงหาญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงนิชานันท์ เอียมสำอางค์

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงยลรดี สาแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงสุณิสา นามโยธา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงสุธิดา สัตย์ธรรม

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จุ้มอังวะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงวลินดา ภูยาดวง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงสิราวรรณ บางตา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงสุจิตรา แก้วกา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงนภสร คำคล้อย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงพรธีรา สิทธิชัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงศศิวิมล สุราช

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา ไพรแสน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงนำฝน แก้มอามาตย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงพรทิพา สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงลินลดา บุญร่มเย็น

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ สุทธินนท์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงกมลกานต์ ตึกสูงเนิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงชมพูนุช ต้นเตย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ วงษ์สาธิต

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงนิชดา คำใส

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงศิริพร แผ่นนาค

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สีสอน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงอุรณา นาคสิงห์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงปญญาพร ประเสริฐผล

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงปยฉัตร วรรณลี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองคงอ่วม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงวรวรรณ บุปผา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงวาสิตา ลีกุล

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงมาติกา สารารักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงอรุณรุ่ง ทองมูล

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงรพีพร ภูมี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงพรพิมล แย้มรัมย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงฐิตา หอมอินทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงชญาดา เสาชัย

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๑ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงวันใส ประเสริฐการ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชาญสร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงสุนิสา ดอนสามารถ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงณัฐริกา เชือสกุล

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงกฤติมา บัวศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
แม่นำคู้  

รย ๒๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายนรวีร์ ปงวัง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงชลธิชา แซ่ตัน

๊

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงณัฐทิชา ธรรมชาติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๓๓ เด็กหญิงประภาวรินทร์
อภินันทวิทย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงพลอย กางแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงพิณพร กันตรัตนากุล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ บุญทา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงวรรนิษา สนิมคลำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงวราภรณ์ จัวจันทึก

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงวิมลพรรณ เลิศลัทธก

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงศศิ บุญบรรจง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงศิรภัสสร ทองยิม

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงสิรินธร คำพิมาย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ในยพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายวรวุฒิ วังหล้า

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงนพรัตน์ ปานสี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงพจชณิชา บานคลี

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ประจวบสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงชลดา ประเสริฐศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงฑิตยา แสนมีสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงณิชา มีชัย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงพนิตอนงค์ สินธุ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงพิชชากร ทองมี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงวรรณกร คงโสภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงอภิษฎา วงษ์สุวรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงอารีญา ตะติฉิม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงวิไลวรรณ เฉลียวธรรม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายกฤษกร สุจริตย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายณัฐภัทร โคตรทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๒ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดยาใจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายธนพล คงถาวร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายพรเทพ อ้อยรักษา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายสรัล เรือนไทย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายเอกรัตน์ บรมรัมย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงกมลชนก มุสิกวัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงชลธิชา กัลยาณธรรมสิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงปุณยนุช ชาวเรณู

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงพรรณปพร เง้าพา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงพัดชา ชาดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงพัชรา นุวัติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงยุวนันท์ แก่นพิทักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงศิริญลดา จิกกระพัฒน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงสุกัญญา รังษิรุจิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงสุภัชชา สุภาพ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงหยกผกา มากแวง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงอุษา แสนหนองจอก

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม วัดไพรสณฑ์  

รย ๒๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงอชิรญา หอมจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายธนะชัย โกศล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายพงษ์เทพ สีหานาวี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงกรกนก ไชยดำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงสิริลดา สุพัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงพลอยชมพู กิจเกือ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงพัณณิตา นาคะสุภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงทิวาพร เพลิงน้อย

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงกันตา โพธิเงิน

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายราขาธิรัช จีนนะรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงสกุลวรรณ จันทรหลง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงรุจิรา มีขุนทด

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงพรรณพนัช เกษร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงพัตรพิมล เกษร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงวรัมพร จิตต์สมุทร

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงวรัญญา เจริญผล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงเพชรดา ภู่กัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๙๔
นางสาวมด สมบัติดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายชูศักดิ

์

เปล่งผิว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงวันใส วงศ์ษา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายนนทกร ชมโท

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภาระพล

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงรวิภา เนตตายนตร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงกัลยามาศ บานชืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงพนัชกร ไชยดำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายศิรวิทย์ สว่างแสง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงผลิกา สุโพธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายวีรภัทร ทองมะค่า

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๐๕
นางสาวปทมวรรณ วงษ์เริง

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายหัสนัย บัวทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายชวกรณ์ แสนโพธิงาม

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายนพพล วรรณเลิศศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายอดิศร ชนกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายธาวัน อยู่สมบูรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายธาวิน อยู่สมบูรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงยุภา พันธัง

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงเกณิกา สุวรรณเกษร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงปวริศา จุติกิติเดชา

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๑๕ เด็กหญิงประภาพรรณ
แหวนหลวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงปานตะวัน พันธ์ชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายวสุรัตน์ ดีดอกไม้

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

จวงโส

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงสุพิชชา บรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ละครเขต
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงจริญญาพร ปะพุธสะโร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงธนาภา จุลทา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงสโรชา กลินขจร

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงภิรมณ พวงจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายกิตติภูมิ แพงศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีสัตยานุกูล

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายพีรนันท์ หนูจัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายจตุพัฒน์ จิตไธสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงกมลวรรณ โนนจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๔ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงวิชญาดา เพาะผล

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ไกรลพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กชายตันติกร มาสี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กหญิงนันทกานต์ เพ็ชรแสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายพัทธพล ศิลารักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงพุทธชาติ เติมผล

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงวรัญญา รอดพันหน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงวราภรณ์ คงทรัพย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายวีรภัทร คงสมบูรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงสรรพดี เทียงธรรม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงกัลยกร รองหานาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงกุลธิดา ขุนค้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงสุธารัตน์ มิกขุนทด

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงกรพิญ ถินก้อง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายพีรทัต อุ่นอนันต์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงสุธาสินี ใจแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายสหรัฐ พิลาดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายชัยธวัช ไชยา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๔๖๐/๓๖๔๘
นางสาวกนกรัตน์ รืนรมย์

่

๒๒/๖/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๔๙
นางสาวกมลชนก เสนานิคม ๖/๘/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๕๐
นางสาวกาญจนา หงษ์กระโทก

๒๔/๖/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๕๑
นางสาวขวัญหทัย พรายชืน

่

๓/๗/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๕๒
นางคนิตรา หารธุจิต ๓/๙/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๕๓
นางงามตา จินตนา

๒๙/๙/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๕๔
นายจตุรงค์ พุทธรักษา

๕/๑๑/๒๕๑๕
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๕๕
นางสาวชนกเนตร ชำนาญ ๑/๓/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๕๖
นายธนฤกษ์ สังกะเพศ

๔/๑๑/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๕๗
นางนงนุช เกษชม

๒๓/๗/๒๕๑๘
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๕๘
นางสาวนลินี เฉลยทัศน์

๑๑/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๕๙
นางสาวนิตยา บุตรดีมี

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๖๐
นางปนัดดา พุทธาวันดี

๑๒/๘/๒๕๒๕
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๖๑
นางปรมาภรณ์ สาระธนะ ๒๐/๕/๒๕๐๘ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๖๒
นายประสิทธิ

์

เกียนนอก ๒/๒/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๖๓
นางปรัศนียาภรณ์ ไชยเสนา

๑๒/๙/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๖๔
นางปรีญา พุดเกลียง

้

๒๒/๙/๒๕๑๖
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๕ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๖๖๕ นางสาวพิมพ์ณัฐชญา หวลระลึก ๔/๓/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๖๖
นางสาวมนฤดี หงษ์คำมี ๑/๔/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๖๗
นางมลฤดี พงษ์สวัสดิ

์

๒๒/๓/๒๕๑๘
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๖๘
นายมาโนช พึงพิมาย

่

๑๑/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๖๙
นางสาวรมย์ชลี โกโสลี ๘/๖/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๗๐
นางรัชนีกร บ้งชมโพธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๗๑
นางรัตนา มุกดา

๒๗/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๗๒
นางรุ่งกานต์ คงชูชาติ

๓๐/๔/๒๕๑๒
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๗๓
นางสาวรุ่งตะวัน ภูมิคอนสาร

๑๕/๓/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๗๔
นางวรรณิศา สระทองยอด

๒๗/๒/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๗๕
นางสาววัลภา ปนใย

๑๓/๖/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๗๖
นางสาวสุดารัตน์ แซ่ฉัว

่

๑๗/๓/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๗๗
นางสาวสุทธิกานต์ รอดเรือง

่

๒๗/๘/๒๕๓๗
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๗๘
นางสุภาพ วันคำ

๗/๑๐/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๗๙
นางอนงลักษณ์ ดอยลอม

๒๗/๖/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๘๐
นางอัญชนา กิติลือ

๑๕/๗/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๘๑
นางสาวเจนจิรา ไลกระโทก ๕/๔/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๘๒
นางแววตา รัตนมณี ๓/๕/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายอชิตพล แก่กล้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงพิชชานันท์ พละศักดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงวิชยุตย์ เนินแสง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายปวริศว์ สงสัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายพงศ์ดนัย หลงศิริ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ ทรงอาจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายวิศรุจน์ มุลเมืองแสน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงอังคณา แก้วชา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงสุกัญญา ระยับศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงเขมิกา เสนาคำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงธัญญชนก สุขโรจน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงจิดาภา จันทร์งาม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงเบญญาภา กาเรียน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงณัฐกฤตา สุขบาล

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๙๗
นายพันกร คำใบ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงปุญยาภรณ์ ดาวเรือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลา วัดพลา  

รย ๒๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายวรเชษฐ์ พยัพเดช

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๖ / ๑๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายพีรพล ก้องกระโทก

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงนิภาพร พันธ์ทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายธนานัฐ เดือนฉาย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงมธุรดา แก้วจันทร์เพชร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายจักรภัทร บุญจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงวรดา แสนคำวงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงสาลินี เพ็ชรก้อน

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงลัคนทิน คมกล้า

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงธีรดา ปานนิล

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงจารุณี การสมมุติ

๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงเขมิกา จงเจริญมันคง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กชายสัจจา พันธุ์เสือ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงปณัฐชา สอาดดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิวิธศิริ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงพนิตสุภา ทองคำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงนิภาพร กาญจนเกตุ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๑๖
นางสาวลลิตพรรณ ฉิมสุทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงสุพรรษา ทองดาษ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายธนาดล สุวรรณสิง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๑๙
นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร ๔/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๒๐
นางสาวต้องจิต กันทวี

๒๑/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๒๑
นางสาวธมนวรรณ จันละคร

๒๕/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๒๒
นางนกน้อย จ้องสาระ

๒๖/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๒๓
นายปทธิพงษ์ พีรภัทรสกุล

๑๐/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๒๔
นางสาวปาลีนา รินทะ

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๒๕
นางสาวมีนตา พิมพ์อุบล

๑๕/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๒๖
นางสาวศิรินันท์ นันศรี

๔/๐๗/๒๕๒๙
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๒๗
นางสาวสุปราณี ปุริโส

๑๖/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๒๘
นางสุพรรษา พรมรี

๒๘/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๒๙
นางสาวอัญชลี สังสี

๐๓/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงผกายดาว ศิริมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงสรินดา แถวโชติ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงณัฐวิภา นามประเจียน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงดิว สิเนหะบุตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงทอแสง ช้างหนู

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๗ / ๑๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงทัณฑิญา ทองอ่วม

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงพิชชาภา พวงอ้อ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงมาริสา คงสีดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายกฤษกร ส้มกลิน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กชายชัชพล สาสิม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายพงศกร มนนิมิต

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายอมรวัต พึงสุข

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงผัสสพร คำสอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงพรศิริ สีลาดเลา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงสิริกัญญา พิมพ์ทรัพย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงสุดาพร ภักดีณรงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายการัณยภาส พวงอ้อ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีภิรมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายณัฐดนัย เสาวรส

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายนริศธารา โกษาจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นามปอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ทองศร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงคุณาธร วรรณโชติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ คำกระจ่าง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงนันท์ชนก มาลาศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงปฐมาวดี พุกดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงพิชยะนันต์ คงอรุณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงมายญาวี สันธิจักร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงเมชาวดี พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายกณวรรธน์ สระทองอุ่น

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายชนน น้อยยืนยง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายวีรยุทธ ทองกิม

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เต็มสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงจุฑามาศ คมกล้า

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงฐิดาภา จินดา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ โตเปลียน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงณัฐนิชา สร้อยคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงธนวันต์ อ่อนศรีทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เวชยา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงธีราพร พลสำโรง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงปยะภรณ์ สายพรมมา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงปยาพัชร โพธิระสะ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงปุญญิสา เล็ดลอด

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงพลอยพรรณ โกฏแสง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงพิชาญาภา ธาตุดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ จันทร์ตอน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงมุธิดา เสริมสถาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงรัตนมน ทองห่อ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงวัลลิภา คำรุ่งโรจน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงวิภาพร แฟนพิมาย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงสุธาวรินทร์ อินทรีย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงสุวรรณี โพธิทอง

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงอาจินะ สารศิริวัฒนกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายกชกร เสนาวงศ์ษา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายกิตติกร ชุ่มรัศมี

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กชายคมสัน ถนัดกำแหง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายจิรทีปต์ ทองย้อย

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายโชคชัย คำเอือ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายณัฐพงศ์ คำภูแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายพงศภัค พรหมจรรย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ มุขประดับ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองติง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายภคพล ดีเจริญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กชายศราวุฒิ ทองอินทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายสราวุฒิ ฤกษ์ดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงเขมิกา รวมนรินทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงโชติกา พินทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงญาณิศา จิระเจริญรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงต้นสรณ์ บุตรเต

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงนำทิพย์ ภูมุตตะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงนิตญา ภาคสุโพธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงปณฑิตา จุมพรม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงพรรณปพร มะละ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงสุภานี แปงแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงพิมพ์พิไล คิดแสวง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

พลสำโรง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ จูด้วง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงลลิตา โนนโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงวิจิตรา เปนเครือ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงศศิภา ชูผล

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงศุภสุตา กุมแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงหวันยิหวา บุญนก

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงอลิสลา แซ่ลิม

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายกฤษณพงศ์ พละทรัพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายก้องหล้า บุญศักดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ประทุมทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายณัฐดนัย บุราณสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กชายณัฐนันท์ บุรีนอก

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายณัฐภัทร ภูมิสุข

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายเตชสิทธิ

์

ชาติพจน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายนิพนธ์ พึงพรหม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กชายปฐกานต์ แก้วเทพ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กชายปยะเดช สันนะกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กชายพงศภัค บุญครุฑ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กชายพัฒนพงษ์ อันมาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายพิสิษฐ์ เสงียมวงษ์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายยศวรรธน์ ชาคำสัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายรัตนโชค นุชนนทรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายวินัย จอมทรักษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายวีรวัฒน์ หนูแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายสิทธิกร ฤกษ์ดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายโสภณ ศึกษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายอชิตะ

สุริยาประชานันท์ ๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พูลเวช
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงกนกกร ทะกอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงกาญจนาธัช เวฬุกร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงจิราลักษณ์ คำรักษ์เกียรติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงเจนจิรา พลเยียม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงชณิการ์ ศรีษาคร

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงชลธิชา ก้านสน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงชาคริยา บุญอนันต์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา นนท์ศิริ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงธนภรณ์ หนูแก่นเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงนฤกานต์ อุ่นวิเศษ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงปภัสรา แผ่นทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงพรชิตา จังกินา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี ช้างอินทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงภัคจิรา ศรีอัสดร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงภัณฑิรา ประยูรพัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงภารดี วิริยะพงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงมาริษา เรืองศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงวรางคณา เมฆสุวรรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงศรุตตา สินศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงศุภกานต์ ทับทิม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงสิริรัตน์ แก้วปาด

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงอภิรัตนา อยู่ยืนยง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กชายกฤติน ภู่ศรีสลับ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กชายชวัลวิทย์ อันทะสี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายชาญณรงค์ นามเสนาะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กชายณัฐนนท์ บุรีนอก

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายธนภูมิ ทองจันทร์นาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กชายธนาธิป สุดดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายธีระ ประทุมสูตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายนนทกร เตชะบัญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กชายพีรกานต์ ในเมือง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายรชต ภูเดช

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายรชต มิงฉาย

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กชายวีระชน พลบำรุง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กชายศุภกร สุขเจริญผล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

การินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายอริย์ธัช ฉัตรพิมาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงกชกร พลอยโตนด

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงกมลพรรณ หินทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงกูลธิดา มัดถาปะโท

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงจันทกานต์ วรอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงจิรากานต์ พลเก่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงชลทิพย์ ชูแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงชาลิสา บุญเต็ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมบูรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงฐิตาพันธุ์ ฮวบนรินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงณัฐชา แซ่เล้า

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงณัฐธิชา ยศยิง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงทิชากานต์ เทพสัตรา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงธนวรรณ เอียมอนันต์

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงธัญชนก ทิพนาค

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงธัญภัทร แช่มพุธทรา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงนภกร กลินเกษร

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงบัวชมพู ก้านพร้าว

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงปรานัท เปาอินทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงปริยาภัทร เข็มเพชร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงพชรวรรณ บัวศรีจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงพิชญาภา วุฒิยาน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงพิชยา วิริยะพงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงภัณฑิรา จันทร์แก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงมนชนก มาสขาว

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กหญิงยศกมล ฉายอรุณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงวรรณรัตน์ เผือกผ่อง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงศวิตา เปนสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงสุชัญญา คำสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงสุณัชชา เมืองโคตร

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงสุธิตา สนเอียม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายจิตติพัฒน์ ฤาชัย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ เต้ากลาง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายฐนกร นุชแดง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายณัฐชนน ถิรประกอบกิจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายธนพัทร ชาญยุทธกูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายธนัชชนม์ หลิมบุญเจริญดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายธนินท์รัฐ สวัสดิวงค์

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายธรรมมณฑล แสงมา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายพชรพล คล้ายทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายภัครพล พันธะยุง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายวุฒิพงศ์ ปนเสาร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายสมรักษ์ สาเหม

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กชายอธิป พูลผล

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงจณิสตา พรมพุ้ย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงชญาดา เนินแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงชนิดาภา สุขมหา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงฌานิยา สำเภาทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงฐิตาภา ลานนท์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงณัฐลดา จีรพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทรงศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงพรรณกร จันทร์ประยงค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงพัชรนันท์ ธนะพิรุฬห์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ นิจวัน

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ หงษ์ทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงรติรัตน์ สนันดัง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงวิชชุดา บุญวิเศษ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงศุภิชณา พูลนิคม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงสโรชา หอมชืน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงสิริขวัญ จันขุน

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงสุจิรา หอมหวน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงสุภัสสร กลำแสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงอภิสรา ดวงแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงอารยา กิจจิว

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ภักดีณรงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายจักรภัทร ธรรมขันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายณัฐนันท์ กมลเดชฤทธา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายถิรมนัส ตันประเสริฐ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กชายพีรพัฒน์

เครือแก้ว ณ ลำพูน ๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายภูริพัฒน์ นามวงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายวรดร แก้วบุตรสา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายวัยวุฒิ วอนเมือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายอิทธิพล กอนเกียน

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงนงนภัส สันธิจักร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงศศิธร เกษียร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๓ / ๑๘๐

้
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เลขที
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงอนัญญา เอียมพ่วง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๔๖
นายเจนณรงค์ กระแสร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงปาลิตา ภูเดช

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงภาวิดา เทียงดาห์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๔๖๐/๓๙๔๙
นายภาณุพงศ์ ประเสริฐ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๕๐
นายวัชระพงษ์ โยธา

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๕๑
นายธีรภัทร สามบุญเรือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๕๒
นางสาวณัฐฐาพร แทนทด

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๕๓
นางสาวกนกวรรณ ถาวรวิริยะนันท์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๕๔
นางสาวเกษราภรณ์ ทองใบ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๕๕
นางสาวสุธาทิพย์ ธรรมวิถี

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๕๖
นางสาวเกวลิน ใจตรง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๕๗
นางสาวธิรดา สมศักดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๕๘
นางสาวมัลลิกา ท้าวคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๕๙
นายสาธิวัช คงเทศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๖๐
นายธนพนธ์ เรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๖๑
นางสาวกชกร เริงรมย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๖๒
นางสาวภัทรดา แสงวารินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๖๓
นางสาวชุติมา ถนอมพงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๖๔
นางสาวศุภิสรา ชืนเอียม

่ ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๖๕
นางสาวณัฎฐ์กานดา ชืนเอียม

่ ่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๖๖
นางสาวรุ่งทิวา ธนาสนธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๖๗
นางสาวเนตรนำทิพย์ จันทะคัด

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๖๘
นางสาวจุฑามาศ ภู่ห้อย

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๖๙
นายอิสริยะ นิมิตรุ่งโรจน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๗๐
นางสาวกันธิชา อินทนิล

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๗๑
นางสาวณัฐกมล ชวนชืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๗๒
นางสาวสุภาพร สุภาพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๗๓
นางสาวอฐิตยา ปรนปรือ

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๗๔
นางสาวสุชานาฎ บุญเลิศ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๗๕
นางสาวสุภาพร รอดจ่าย

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๗๖
นางสาววรรณลี ในสิน

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๗๗
นางสาวมนัสพร หนูแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๗๘
นางสาวเกวลี พลแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๗๙
นางสาวศุภาวรรณ เชิดชูศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๔ / ๑๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๓๙๘๐
นางสาวแพรพลอย บุญเก็บ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๘๑
นางสาวณัฐชยา แซ่ตัน

๊

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๘๒
นายพชรพน ผาวัน

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๘๓
นางสาวปาริฉัตร ยิมเจริญ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๘๔
นายกิตติเดช พวงทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๘๕
นายพัชรพล ภักดีงาม

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๘๖
นางสาววิริยา สิงห์ซอม

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๘๗
นายธนดล ดวงทิม

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๘๘
นายภวิศ เวียนหาผล

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๘๙
นางสาวสิรินดา ศักดิเจริญชัยกุล

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๙๐
นายธนกร วงษ์ไทยผดุง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คลองบางบ่อ  

รย ๒๔๖๐/๓๙๙๑
นายพิพัฒภูมิ เจริญสรรพ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๓๙๙๒
นายชัยฒิพงค์ เกษี

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๓๙๙๓
นายเชาว์วัฒน์ ยาทองชุน

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๓๙๙๔
นายพิเชษฐไชย รอดความทุกข์

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๓๙๙๕
นายวรภาส โพธิโรจน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๓๙๙๖
นางสาวพิชญา เจริญขำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๓๙๙๗
นางสาวณิธินาฏ มังคัง

่ ่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๓๙๙๘
นางสาวระจิตา เอียมยิม

่ ้

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๓๙๙๙
นางสาวปยรัตน์ ศักดิพิบูลรัตน์

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๐๐
นางสาวชนกนันท์ รุ่งฟา

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๐๑
นางสาวภัทรพร ท้ายรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๐๒
นางสาวปราถนา เกิดจันอัด

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๐๓
นางสาวธันยา รมนา

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๐๔
นางสาววรรณิดา เขียววิจิตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๐๕
นางสาวมนัสวี พฤกษาเกษมสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๐๖
นายถิรนันท์ เบ้าทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๐๗
นางสาวสวลี ชูสาลี

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๐๘
นางสาวอมรรัตน์ คุ้มเสม

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๐๙
นางสาวชวิศา บุญประเสริฐ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๑๐
นางสาวศศิกานต์ แดงรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๑๑
นางสาวจันทิมา ชมภู

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๑๒
นายศุภกร ศรีคำซาว

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๑๓
นายทักษิณ นิติสวน

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๑๔
นายธนกร เรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๕ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๐๑๕
นายสรศักดิ

์

ธนูแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๑๖
นางสาวณัฐณิชา จันทร์ประทุม

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๑๗
นางสาวปภาวี สดชืน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๑๘
นางสาวปรีญา สามารถ

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๑๙
นายสมภพ กลันสะเดา

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๒๐
นายศุภกร สนบ้านเกาะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๒๑
นายณัฐพล เผือกนิสสัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๒๒
นางสาวณิชากร อ่อนพฤกษภูมิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๒๓
นางสาวสุดารัตน์ วงพินิจ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๒๔
นายวัชรพงษ์ พงศาปาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๒๕
นางสาวชนิสรา อินทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๒๖
นางสาวศรินณา ใจอินถา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๒๗
นายชัยวัฒน์ สลาลัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๒๘
นางสาวนันทิกานต์ มันศรีจันทร์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๒๙
นายเวทิศ แซ่อึง

๊

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๓๐
นายเอืออังกูร

้

บุญเกิด
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๓๑
นายเมธี วิมล

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๓๒
นางสาวภัทราวดี ชิงชม

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๓๓
นางสาวเจนจิรา ผุยดา

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๓๔
นางสาวรุจรวี คำนก

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๓๕
นางสาวสุพิชญา บุญประคม

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๓๖
นางสาววิลาสินี สมุทรน้อย

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๓๗
นางสาวกฤติยา สมวงษา

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมนุมใน  

รย ๒๔๖๐/๔๐๓๘
นางสาววีรยา ศรีจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๓๙
นางสาวลลิดา แซ่โค้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๔๐
นางสาวชณิกา ทองทวี

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๔๑
นางสาววิมลสิริ เกตุมาลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๔๒
นางสาวสวภัทร วิรุฬห์พุทธวงศ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๔๓
นายศิริรัฐ สังข์ขาว

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๔๔
นายศุภรัตน์ ชินวัฒน์โสภณ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๔๕
นายธรา พิพัฒฐาดร

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๔๖
นางสาววรรณรดา บุญมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๔๗
นายเชาวริน ศรีทองแท้

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๔๘
นางสาวศุจิตรา จึงสงวนสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๔๙
นายมิงขวัญ

่

สัมฤทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๖ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๐๕๐
นางสาวมาริษา ไชโย

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๕๑
นางสาวศุภนุช แสวงสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๕๒
นางสาววัชราภรณ์ เยียวรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๕๓
นางสาวณัฏฐณิกา เสาทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๕๔
นายฐิติพันธุ์ ศรีสุข

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๕๕
นางสาวภาวิมล เหรียญทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๕๖
นางสาวมธุสร เจริญยิง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๕๗
นายสารินท์ อ่วมน่วม

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๕๘
นางสาวดาริณี สุปผล

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๕๙
นายปฐมพร ศรีพลอย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๖๐
นางสาวเนตรชนก ชูบูระ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๖๑
นางสาวกมลลักษณ์ พรานกุล

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๖๒
นางสาวสุทธิดา แวววับศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๖๓
นายจาตุรนต์ แช่มชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๖๔
นางสาวอาทิตยา สุวัตถี

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๖๕
นางสาวดวงหทัย เขียวชอุ่ม

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๖๖
นางสาวเบญญาภา ยิมแย้ม

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๖๗
นางสาวปริยากร บานชืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๖๘
นางสาวสาวิตรี สุริโย

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๖๙
นางสาวมาลินี สีเหลือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๗๐
นายกิตติมา พ่อเพลียโคตร

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๗๑
นางสาววรรณพร บุตรนำเพชร

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๗๒
นายวัชรากร พินดิษ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๗๓
นางสาวชนิตา โชติมงคล

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๗๔
นางสาวนุสจิรา สมประสงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๗๕
นางสาวสุวนันท์ โพธิแก้ว

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๗๖
นางสาวนิติยา สมาพงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๗๗
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

พุทธวารินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๗๘
นางสาวธิติสุดา สงปะคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๗๙
นางสาวพิชชาอร พรึดนอก

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๘๐
นางสาวธันยาพร ทองกลำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๘๑
นายภานุวัฒน์ ศิริกุลเจริญผล

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๘๒
นางสาวเอือมน้อยนำทิพย์

้

สามพ่วงบุญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๘๓
นางสาวกานติมา แก้วศิริ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๘๔
นายสิทธิชัย พันธุ์เหม

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๗ / ๑๘๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๐๘๕
นายรัตนกร เจริญสุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๘๖
นางสาวบุษรินทร์

เลิศวิริยวรกาณต์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๘๗
นางสาวศุภาพิชญ์ คล้อยอยู่

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๘๘
นายธวัชชัย เกรียบกลาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา หนองม่วง  

รย ๒๔๖๐/๔๐๘๙
นายสมัชญ์ กิวขุนทด

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๐๙๐
นายอภิสิทธิ

์

กิจช่วย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๐๙๑
นายรณภูมิ พุดไทยสงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๐๙๒
นายชราวุฒิ วดาพงศ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๐๙๓
นายพุฒิพงศ์ เทพจิต

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๐๙๔
นางสาวณัฏฐชา มีจันเพ็ชร์

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายณัฐชนน เพ็ชรสุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๐๙๖
นางสาวญาณกร ศรีสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๐๙๗
นางสาวพิมพ์ลภัส เกษมจิตต์

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายธนรักษ์ เกิดสมบุญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงแก้วกาจ โรจนวิจิตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงภัทรวดี ซูประโคน

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายสหรัฐ ภูนอก

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงอรทัย จันน้อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายชัชพงศ์ แขพลกรัง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ภูมิเขตต์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงจิรสุตา ชัยปราบ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงชลลดา ปยะจิตโต

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงชลิดา สละทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ หนูสงค์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ทิพย์วิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงเจนสุภา ยศงาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงชลนภา สมบูรณ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อุ่นนำเทียง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กชายภานุกร สุวรรณศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายชนะชล ทองเอียด

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงนฤนาฏ สงล่า

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงนันทิยา ศรีเพ็ง

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงปุญญิศา เดชอาจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงวรดา บุตรรักษา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงศศิวิมล ภูธนะกูล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๘ / ๑๘๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงนันทวัน แก้วบุรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงธัญธร ฤทธิสุข

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงณัฏฐิกา ชิณวงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กชายณัฐภัทร เวรอักษร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

พิลาษี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กชายบุริศร์ ขวัญบุญจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงธดากร เมืองศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงสุทธิดา สุทธิประเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงวิภาดา วงเวียน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงศรุตา อนุสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพ็งแสน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงวริศรา หน่อท้าว

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายชาคริต โลมพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายอนุสรณ์ พรมภิบาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายไตรภพ ศรีสนิท

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายอภิวิชญ์ จิมพระ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายอนันต์ ทองพงษพันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ ตะเพียนทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงอภิธิดา สกุลวงษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงกมลพรรณ เกษมสุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงสุพัตรา กลินขจร

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงปารมี ลุนบับภา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงเคลือวัลย์ ชัยอาจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงศิริพา ปราบภัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงอมรกานต์ พฤติวรรณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๑๔๖
นางสาวฉันทิศา อยู่เย็น

๒๑/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงรักก้าว สายน้อย

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ นาแพง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงพรทิพย์ โพธิสุด

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงวราพร นามเทภา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายชนะชัย จันทร์วิเศษ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงเนตรอุษา วงรีย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงณัฐนิชา อภิวันท์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงปยรัตน์ ต้นศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑๙ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กชายกษิดิษ แสนโซ้ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงธีรนุช ศิลโสภา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงนลินญา มีแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงนันทวัน หมอโอสถ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงนันนภัส เสดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายปวรปรัชญ์ ผ้าผิวดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงพาณินี สุขงาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายภัทราวุธ ภูฆัง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงภิราวรรณ พันธ์เพชร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงมัลลิกา อุ่นใจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงศศิวรรณ สายสิง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายสันติภาพ สายประดิษฐ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงสิรภัทร มิโค

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงกรรณิกา กรงาม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงณัฐธิฌา ดอนนอก

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายธัญเทพ แสงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายพงศธร สุวรรณเขต

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กหญิงพัชรพร ศิริปราการ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5

หนองบอน  

รย ๒๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายพงศ์พล ขันกำเหนิด

๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงวรรณภา ไทยสงคราม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๗๕
นางสาวกมลชนก เอียมสอาด

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงจินตนา ต๊ะมัง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายนัทธพงศ์ ปานประสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงพิยดา นนทะพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายมิงแมน

่

แสนศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงวนิดา สายกระสุน

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงวนิดา พูน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงชนิตา สารสุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายธนภัทร หนูเผือก

๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีละวัน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงบัว กานพู

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายอนุกูล เรืองคำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ประชาชิต

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงกรกนก ประบุตรศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงคัทรียา อุบลบาล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๐ / ๑๘๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงจิลลาภัทร สะเดาทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงชมพูนุท ชมดวงดาว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงชลธิชา ปนประสงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กชายชุติพนธ์ วังสถิตย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กชายชุติพนธ์ ชาวยศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงณัฐชา สาตือ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายณัฐภรณ์ ชาวหนอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กชายดัสกร โง่นมณี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กชายทักดนัย อินทฤาชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กชายทินกร ศรีแก้วนำใส

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงธาวี ออม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายนนวัฒน์ สาสูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายนพดล นวลจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ เชือชาติ

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงเนตรนภา ลมุล

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงพรรษชล เจริญยิง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงภัทราวดี จันทะโคตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายภานุพงค์ ภูเดช

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงลักษณารีย์ หนองสิงห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงวริษฐา เรืองโชติ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายสรนันท์ ชัยบำรุง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายสหรัฐ เกตุเนตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายสิทานุวัตร สิทธิเกษร

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงสุกนิดา ชูศรีโฉม

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงอรปรียา ปนอำนาจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายอรรถพงษ์ มาสูงเนิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงอาริตา ดีประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กชายคมกฤช ทองงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงจันทกานต์ คารมรืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กชายจิรายุ อาจหาญยิง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงจุฑาศินี กวยคำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายฉัตรมงคล ธาตุไพบูลย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงชัญญานุช ทรงประโคน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินทรประเสริฐ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงณัฐริกา คำพีระวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กชายธันวา กาละปกษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กชายธีรวุฒิ สะสินธร

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายนวพล ประทุมสาย

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กชายนัทธพงศ์ เนตวงษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงนุชรี ตาชัง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายเบญจพล หนูรอด

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงปอรรัตน์ บรรจงปรุ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กหญิงเพ็ญศิริ สายสมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงแพรวา แก้วมัจฉา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายภาคิน มวลเย้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายรัตน์ชวัฒน์ แก้วภักดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงรุจิรา เผ่าเต็ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ ชืนอรุณสิน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงศศิษมา อ่อนพรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กชายสิริชัย ผางนำคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายอนุเทพ เทียงธรรม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เก็กฮัว

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงอรนลิน ส่งศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงอริสา อาจหาญยิง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายอิสระ แซ่เอ๊ยบ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๔๕
นายเกษม มาลีวรรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๓๑ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๔๖
นางสาวคนึงนิด ศรีสุภา

๑๗/๐๗/๒๕๒๒ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

นพเก้าพนาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายธนัทนันท์ ยองแสงจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทีสุกะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๔๙
นางสาวพัณณิตา บุญฉาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายพีรพงษ์ ใจดวง

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงสุนิสา สุขเจริญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงกันตยา ยุทธรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงโชษิตา ร่มศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กชายธนพัฒน์ ระวิโรจน์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงนิตยา เพ็ชรแพ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงเนตรอักษร แหวนแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายพีรพล ใจดวง

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงรินลดา ประกอบธรรม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายวงศกร จามจุรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงสุทธวีร์ ปองคำมี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงเสาวนีย์ ปญญาธรรมกวี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายชาคริต นาถาบำรุง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายธนากร เต่งภู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายธิติ ตาลยงค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กชายพงษ์ภิสิทธิ

์

แสงคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงปนัดดา ทองเนียม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กชายกิตติพศ ศรีเมือง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายชนาธิป ชมภูนิตย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายตะวัน ยางช่อง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายปวีณ์กร วรพันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โสธรพรสวรรค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงกนกวรรณ เต่งภู่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงจิรภิญญา จองจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงจุฬารักษ์ คำทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงชยานุตน์ ฉัตรเงิน

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงชาลิสา ศรีนุกูล

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายณัฐนพ คืนดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายณัฐพล เคลือบขุนทด

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียงไธสง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายดุจเทพ บุญจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงเต็มศิริ สุขศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายธันยพร ไวยศรีแสง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงธาราทิพย์ คงความสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กชายธีร์ธวัช รัตน์เพ็ชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายธีรภาพ นาคสูงเนิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายนภิสรา ศรีตก

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงนลินรัตน์ คำใหม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายนวทรัพย์ ศรีฟก

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงนิชากร อุตพุง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงบุษราคัม สุขอยู่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงปณิดา รอดเทียงธรรม

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงปภาวดี สว่างเนตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงพลอยวรีย์ สุธงสา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงฟาติมะห์ ปาทาน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงรสสุคนธุ์ ดาราสี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายรัชพล นาสมใจ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงเรไร ดอกนมกลาง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงศศิปภัคค์ วงค์พยัคฆ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายศุภวิช พุ่มเหรียญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองบ่อ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงเสาวรส พยุงผล

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงอทิตยา โคแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายอภิมนต์ ภูบรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงเอือมดาว

้

โพธิไนย

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

อัษฎาราม  

รย ๒๔๖๐/๔๓๐๕
นายณัฐกร วันยะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๐๖
นางสาวพัชรี วงศ์สาย

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๐๗
นายณัฐวัตร หนูสาลี

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๐๘
นายกฤตนัต สังข์แก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๐๙
นายอนิรุทม์ สดมุ้ย

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๑๐
นางสาวศิริณญารัตน์ วงศ์สวนจันทน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๑๑
นางสาวฐิตินันท์ ใจเมืองมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๑๒
นางสาวณัฐณิชา ผุยคำสิงห์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๑๓
นางสาวนริศรา สมบูรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๑๔
นางสาวสุรีลักษณ์ ศรีจันทะวงษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๑๕
นายคมกริช สนสมัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๑๖
นางสาวจุฑามาศ โอษคลัง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๑๗
นางสาวสุธาสินี เชือไทย

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๑๘
นางสาวสุธิตา กองสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายปฏิพล รอดดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายวุฒินันท์ สุกใส

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มไม้

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กชายรวีโรจน์ สวัสดิมงคล

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงวิภาดา คงคาล้อม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายอธิเดช วิชัยแสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายกิตติชัย พุทธรักษา

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงจิราพร พลสองสี

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายธนาวุธ คลิบเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กชายปณิธิ กฤษนาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๔ / ๑๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงปยะพร สุวรรณโชติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายวสุรัตน์ สินเคราะห์

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กชายวันเฉลิม สำราญใจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กชายศุภชีพ อยู่สุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายสุวรรณโณ คำมี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กหญิงนพรัตน์ บูรณ์เจริญ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายวรวุธ น้อยไทย

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายธนากร ศรแสง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายอภิรักษ์ มะลาหอม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายกรวิชญ์ เอียมสอาด

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายกิตติ แพงวาป

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กชายจรัณธร ครองไธสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ลำภู

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กชายฉัตริน วังเวง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายฐิราชัย รุนทจิต

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๔๕
34ทรนงค์ อ่อนแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงนันทนา อยู่สบาย

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงนันทิชา คำภิระเมา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายพิชิตพงษ์ ค่ายสงคราม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กชายวรายุส แก้วคำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงวันวิสา สุดาวรรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กชายอรรถนนท์ จันทร์ทรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงอริสา ทองเกียว

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กชายอุกฤษฎ์ แกว่นกสิกรรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่อนใส
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงกุลนาถ ทองนำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กชายจักรินทร์ ดอกชะบา

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทวยมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงชญานิศ ปทมาลัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงชลลดา เปาเข็ม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงญาสุมินทร์ จันผาย

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กชายณัฐรัตน์ ขีระพะโย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงดอกแก้ว ผงมะลา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กชายธนโชติ เจริญกิจ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายธนพนธ์ คงสมพงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงธนภรณ์ วังสิริสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงธัญญรัตน์ เทศบุตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๖๗ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ด้วงบาง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงธิญาดา พลตือ

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงนิรมล กรีกระโทก

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายบริพัฒน์ เหลียมแฉ่ง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงเบญจพร ธรรมจักร์จินดา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ขจรศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายปฏิภาน บุญน้อม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายปรพล เงางาม

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายปรินทร การบรรจง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงพลอยมณี แสนสุข

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กชายภูผา วัฒนาบันฑิต

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงเมทินี ปณกา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงรัชนีกร อนุมาตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงวชิรญา แต้มเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงวณิชยา พินิจมนตรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กชายวรรณเดช ทองถนอม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงวรรณพร พละศักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงวราทิพย์ พลอยงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายวิรวัฒน์ อธิพงศ์ธีรกุล

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จอมสง่า
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายศุภวุฒิ สาคร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงสุชานาถ สามารถ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มณีวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงอนุษรา ภูมิชนะกิจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงอริสรา คุณชาติ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงกฤษณา สีหามาตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นราแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายกิตติธัช วัดวัง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กชายจีระภัทร จุกสีดา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงชลดา บุญมี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงชิชา ชืนชม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายโชติเทพ สุวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงณิชากร สอนสุภาพ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายทักษ์ดนัย เจริญยิง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายทินภัทร อยู่ดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายธนพล โพธิเอียง

์ ้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงธมลวรรณ เล็กน้อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายธีรดนัย ดีแสน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายธีรพัศ ศรีเกษม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายนพรัตน์ จาวชัยภูมิ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงปนิดา รุ่งสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงปาลิดา ทองเจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงเพชรลดา คูหาทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงแพรวา จิตรศิริชล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายภัทรกร บุญประคม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงภัทรวดี อวนสินธุ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายภูรินาถ ยอดโพธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงมัญชุพร พิมพ์ศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กชายรพีภัทร มะลิวัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงรุ้งนภา สายวัน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ สายประดิษฐ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ศรแสง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กชายเศรษฐพงษ์ พลโชติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายสรายศ สุธนะวัฒน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงสิริพร ยังรุ่งนนท์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายสุถกฤต สุขประสงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงสุนิสา ศรีสมบูรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายสุรสิทธิ

์

วัฒะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายอนวัช อินทวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงอริศรา ขำชัยภูมิ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กชายอัษฎางค์ สารนารถ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายอิศวะ ขันผักแว่น

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงอุไรวรรณ คำมูล

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายกิจติศักดิ

์

ติงสะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงเกวรินทร์ ชำมะลี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงแก้วตา พรหมคง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงจันทร์ธิรา สระแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายจารุวิทย์ แสงลำเลิศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงจิราพัชร กอไม้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กหญิงจีระนันท์ บุญฉาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายชญานิน ยงยุทธ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงชลธิชา ยอดสิงห์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วจันเหลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปะระทัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงณัฐพร วงศ์คง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กชายณัฐพันธุ์ อุทัยศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายตะวัน ศรีแสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายธนวัต พวงเพ็ชร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บุญเสริม

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กชายธีรพงศ์ เชือตาอ่อน

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีเมือง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงปทมพร สุขเผือก

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงปยสุดา จันวันใจ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงพรทรัพย์ สาโรจน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กชายพลากร บุญสมทบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงพิชฌา ภู่ระหงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงพิชญา เพ็ชรโยธา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงพิมพ์วิภา พูลนิพัฒน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กชายภูริภัทร์ ศิริฤกษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายยศพนธ์ หาญศึก

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงวรรธณา วัฒนกูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กชายวีรภัทร เตียงทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กชายศุภวัฒน์ โทษาธรรม

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงสิรินทรา ยอดโพธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงสุชาวลี ชะโน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงกานติมา อ่อนใส

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายสุรเสกข์ ล่องลม

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายอนันต์ ขจรศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงอภิสรา ศึกษา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงอริญชย์ญา เมฆคง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงอัญชลิกา การเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงกนกพร แถวนาชม

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กชายกันตพัฒน์ ธาตุไพบูลย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กชายกิตติชัย แซ่จิว

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายเกริกพล เลิศสุวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงเกษกัลยา ชืนอุรา

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กหญิงขวัญจิรา กาญจน์สุวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงจิรัญชยา บุญเหลา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายเจษฎากร สาฆ้อง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สังข์สนิท

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงชนิดาภา ปญญาวุฒิ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรดอก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายทักษิณ สุขตาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงทิพย์วรรณ พานทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กชายนครินทร์ ศรีหะรัญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กหญิงนัฐกานต์ ชนะสุนทร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงนิชาดา เจริญใย

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กหญิงปดิวรัดา ทองทวี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงปทิตตา คนหลัก

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงพัชรี นาชัยเหิม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กชายพีรภัทร กระสุนรัมย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กชายภัทรชัย สังขทิพย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายภัทรภณ เอียมสอาด

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กชายภานุ จอดสันเทียะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายมิตรภาพ ใจสันทัด

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงรวิสรา จันทร์ดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงวรัญญา งามสะอาด

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กหญิงศิริวรร พรรณา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายสมาร์ท จาวหรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงสุจิตรา พ่วงศรีนวล

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงสุธารินี นาบำรุง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สมานเพ็ชร

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายอเนชา วัฒโก

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายกนกพล ขอถือกลาง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา ไชยดำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๐๓ เด็กหญิงกิตติญารัตน์ ธรรมรังสีโสภณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงจารุภา โตชมบุญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กชายเจษฎา ค่ายมัน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายณัฐฐินันท์ ตัญกาญจน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงดาระนี ตรีสา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ วงค์ชมภู

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงธนาวดี เปลียนสร้าง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายธีระพร เมืองสุวรรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงพิยดา เชือไทย

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ บุญเหมาะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงภรทิพย์ รอดประยูร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายภูมิศักดิ

์

กินารักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงยุพิน ชืนชม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงโยศิตา ศรีนาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงรสิตา พานทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายรามิล แซ่ลี

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สารสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายวัชรพล หอมดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงวันวิสา ศรีสะอาด

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กชายศตายุ ชมดอกไม้

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กชายศุภากรณ์ คลืนกลาง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กชายสาธร ผลเกิด

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กหญิงสุภาวิณี ปานประชาติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยมสีดำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงอรพรรณ ภูทองเงิน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กชายอลงกรณ์ จำปาเสน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงอุมาพร ศรีคำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงกนกพร เงาทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ ภักดีอำนาจ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายคมสัน อ่อนคูณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงณัฎฐา สุตนาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงณัฐธิดา อาภาศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายไทย ออม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กชายธนิสร สมเย็น

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายธิติสรรค์ จุทะนิน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายธีรภัทร์ ทาเวียง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงนงนภัส ศิริผึง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายนนฐวัฒน์ ดอกเข็ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายนวพล พงธิราช

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายบูรพา ชลากร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงปพิชญา ทวีวงศ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กชายประวิทย์ เพ็ชร์ตะกัว

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงปาณิสรา เพลิงน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงพัชรมณฑ์ ประดู่ทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงมธุรดา คำสี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายเศกมะลิวัลย์ อ่องดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายอนันตชัย สัตย์ฌุชนม์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงกฤษณา สุทธิโสม

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงณัฐฐณิชา ดำรงวิริยะทรัพย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กชายธนากร โกรัมย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงธีรกานต์ ฉิมพลี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายธีรเมธ ไชยวงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงนีรชา ใหม่อินทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงปุณยาพร ทัดมาลา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายพัทชาธร อังคะวาที

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงพิชญา ภักดิเจริญ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายภัครพล ทับทิม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงภัสสร พันโนราช

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงรัชนิตา จุกสีดา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงวนิดา จตุเทน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กชายวรชิต ดิษกร

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กชายวิชากร ขจรลิน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กชายสหรัฐ บัณฑิตย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายสิริชัย ปญประโคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงสุชานันท์ สมานสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กชายสุทิวัส ขวัญพงศ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงสุวรา หงษ์ทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายแสงสกุล โพธิบาง

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กชายอรรถพล กวางแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงอลีนา ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงจารุมน โตชมบุญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ฉัตรทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๑ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายจีรายุทธ ปนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายเจียน อินทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงชนาภา เพ็ชรนาดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายชิษณุพงษ์ ทมถา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายณัฐภูมิ วิลาวรรณ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายณัฐวัตร ไทยเจริญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงณิชกานต์ คงสมบัติ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายแดนฟา ทองปญญา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ อยุ่สบาย

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงธรรมรินทร์ ทารินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงธิธาดา ประทุมคีรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายธีระพงษ์ ฮะเฮง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงพิมพา พันธ์เกตุ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงแพรวา บัวประสาน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายภัทรพล โมกขะเวส

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายฤทธิไกร โพธิเกตุ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงลลิตา จันทร์เต็ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายวรรณลบ พลายแสงแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงวรันทร โตชัยภูมิ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงวริศรา อุปชฌาย์ใต้

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายวัชระ สวัสดิวิเชียร

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายวัชระพล อภิวงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงวาสนา เลาสูงเนิน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กชายศุภกฤต พุ่มมณี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กชายสมปอง พุ่มสุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ธีระวัฒน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายอนุสรณ์ ทาทองคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายอภิชาต พวงพลอย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงอภิสรา ไล้ทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายอลงกรณ์ อ่อนศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายอัยการ เพ็ชรมี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายอำนาจ ขจรศิริ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายเขมทัศน์ วงศ์สุวรรณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงจิตติมา ใสส่อง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงชนิสรา เจริญพรต

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๒ / ๑๘๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายชลนธี ไพเราะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กชายชัยพัฒนา นาไชย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงฐิติกาล ปลิวกระโทก

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงณัฐชยา บุญมานัด

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงณัฐนิชา พรมบุตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจมนต์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายนราธร เขือนคำ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายปฏิภาณ สารปรัง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายปารเมศ ศิริสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงแพรวรรณ คงยืน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายภควัฒน์ ม่วงสุขศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงวรรณกร บรรจงธรรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงวันวิสา สุขจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงวิภาดา จันทร์โพธิทอง

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กชายวิรชัย ปญญาสุทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กชายสรอรรถ เอียมแสง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงสุชานุช ประทุมคีรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายอรรถพงษ์ คงคาสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายอัษฎาวุธ ฟองจันทึก

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมวิทยา มาบข่า  

รย ๒๔๖๐/๔๖๒๙
นายกิจฐิโชติ หวังภักดีกุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๓๐
นางสาวสุดารัตน์ พลเยียม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๓๑
นายกฤษณะ หินตะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๓๒
นายอรรถนนท์ แบบพิมาย

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๓๓
นายนาวิน เซ็ง

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๓๔
นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๓๕
นางสาวคฑามาศ มีมังคัง

่ ่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงจันทรวรรณ ขาวสอาด

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๓๗
นางสาวจิราพัชร อนทวงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สุดอาสา

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๓๙
นางสาวบุญฑริกา พิณวานิช

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๔๐
นางสาวปทมวรรณ จันทร์ประทีป

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๔๑
นางสาวลลิตา สุขเทศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๔๒
นางสาววาริณี แสนเจ๊ก

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๔๓
นายจิรเมธ มะริด

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายจีระวุฒิ ภู่ไหม

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๓ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๖๔๕
นายณัฐวุฒิ ปยะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กหญิงฐานิดา กุบขุนทด

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กหญิงณัฐพร สาระเวก

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงบุญรักษ์ อินทะวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๔๙
นางสาวมธุรดา สุวรรณรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๕๐
นางสาววรัญญา ผกานนท์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายนิติศาสตร์ เสมเจริญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กชายปวริศ ประถมพจน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๕๓
นายภานุวัฒน์ ทองเวียง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๕๔
นางสาวสุทินา บุญชู

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๕๕
นายจิรวัฒน์ งามฉาย

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๕๖
นายทักษ์ดนัย ศิริคำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กชายธนกร แก้วกอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงนันทิพร บุญชู

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๕๙
นางสาวศกลวรรณ สมบัติแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๖๐
นางสาวศศิวรรณ เทพรัศมี

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายจิรภัทร วรรัตน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กชายไชยยัญต์ จันดากุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายณัชพล บุญรักษา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๖๔
นายถนอมพล เอมเอาธาน

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๖๕
นางสาวขนิษฐา จำปาแดง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๖๖
นางสาวชนากานต์ กองคีรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงดวงฤทัย อินทะหลิด

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กหญิงดุลลยา เรียนเจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๖๙
นางสาวรติมา คุณวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๗๐
นางสาววรรณวลัย ยะหา

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงศศิวรรณ เชยโสภณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๗๒
นายกิตติภพ กลำศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๗๓
นายชัยธนะ สีทา

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๗๔
นายชัยธนุ สีทา

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายณัฐพงษ์ สิงหเรศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๗๖
นายอานนท์ ศรีอินทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงนิลยา ชินศิลป

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงบุษกร สุกใส

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๗๙
นางสาวปรีญา ปาละทัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงสุภาดา อินทร์ประชา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กชายกันทรากร คำซุย

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๘๒
นายฐิติพงศ์ สัตยาพันธุ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๘๓
นายฐิติวุฒน์ นาคกัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๘๔
นายปยังกูร ฟุงมาก

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๘๕
นายยุทธชัย เมฆมล

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๘๖
นายวราธร บุญตุ้ม

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๘๗
นางสาววรัฐยา ทองสร้อย

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๘๘
นายกิตติพงษ์ ยกพล

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๘๙
นายชินวัตร สายกระสุน

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายธนธรณ์ แซ่โก

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กชายธิติ เนา

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๙๒
นายปณณทัต มานะที

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายภัทรกร จันทรือิน

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๙๔
นายวุฒิภัทร เพ็ชรบดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๙๕
นายสหชัย สุภาพ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงจิตรกัญญา ชัยยะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๙๗
นางสาวณัฐชยา อุทา

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงนันทพร วงษ์สูง

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๖๙๙
นางสาวนันทิตา ประสาทาสูง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๐๐
นางสาวปาริฉัตร เชืออรวรรณ

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๐๑
นายชนาธิป ทวาโรจน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๐๒
นายธวัชชัย บุญฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๐๓
นายธัญบดี ทัพน้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๐๔
นายปรมี ทับสิงห์คา

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๐๕
นายปนพงค์ แสนสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๐๖
นายมนัย บุญมาก

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายเดชาวัต ใจรักษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายณัฐดนัย ศรีเจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๐๙
นางสาวชาลิสา เจริญสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๑๐
นายวริทธิ

์

กีรติโชติกุลพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๑๑
นายเกรียงไกร อินธิแสง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ พัฒน์ฤกษ์สินธุ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๑๓
นายจิรายุส เถียรทิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๑๔
นายณัฐพงษ์ บุญชอบ

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๗๑๕
นายณัฐพล เตวิทย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๑๖
นายธนภัทร เบญจพรม

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๑๗
นายธนาทร ศรีหริง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๑๘
นายรัตนกร กุลรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายณภัทร สนธิหอม

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๒๐
นางสาวชลิตา วิภูษณะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๒๑
นางสาวพลอยชมพู พรหมภักดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แสนสุขเหลือ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๒๓
นางสาวปยธิดา ขวัญเถือน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๒๔
นายธนดล สุจริตรัฐ

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๒๕
นายปรมินทร์ ไพรนาม

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๒๖
นายพัฒพงศ์ ทอนศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๒๗
นางสาวณปภา ยมจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๒๘
นายธีรภัทร โกสิต

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๒๙
นางสาวปนัดดา เขตร์ประดิษฐ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๓๐
นายณัฐวุฒิ คล่องใจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๓๑
นายปกรณ์ สุขมะหา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๓๒
นางสาวปณฑิตา แถวจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๓๓
นายศุภกร นิโรรัมย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๓๔
นายดนุสรณ์ ช่างแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๓๕
นายธรรมนูญ บุญมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๓๖
นายวิศรุต แสงสุรีย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๓๗
นายวีรยุทธ์ มณีจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๓๘
นายจิรภัทร เนตรสว่าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๓๙
นายทัศนัย พรมสิงห์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๔๐
นายชยพล มาทองคำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๔๑
นายนราธิป บุญอนันต์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๔๒
นายประเสริฐ สำราญรืน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๔๓
นางสาวอัญชลิกา ล่วงเขต

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๔๔
นายธนพล สุธรรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๔๕
นางสาวดลพร เคนวัง

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๔๖
นายศุภกร ปองพิมพ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๔๗
นางสาววลัยพรรณ วงละคร

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๔๘
นายวุฒิพงษ์ เขือนโพธิ

่ ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๔๙
นางสาวปรายฟา แซ่จัง

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๗๕๐
นายสุรสิทธิ

์

บรรเทิง
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๕๑
นายณัฐนนท์ ไล่ขาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๕๒
นางสาวพรชิตา ตาบม่วง

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัดปากนำ  

รย ๒๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายปยวัฒน์ สร้อยเสม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กชายปณณทัต เชยวงค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายกฤษฎา รืนเริง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายกันศ์ณภัทร แสงราม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พะวา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายธนพล พุ่มพวง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายธนภพ อ่อนลมูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายนรินทร จินตะการ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กชายประกาศิต วิเศษวิสัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายสราวุฒิ จันทร์พราหมณ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายสุรัตน์ จันทร์พงษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายอภิโชค ศรีประเสริฐ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายอภิลาภ อินทรแสง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายฮอน มอม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงกนกอร เปงสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงกิงกมล

่

กิติธรรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กหญิงขนิษฐา คงคาวารี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงจันธิรา พัสดารัก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กหญิงจุฑามาศ หิรัญมาศ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงชมพูนุช พาทีทิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา อุดมเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงณัฐนิชา คำพาที

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญมงคล

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงปภาวดี สวัสดิผล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กหญิงปณฑิตา สว่างฉาย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงปญณพร จันทะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงพิชญาภา บัวสอน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงพุทธชาด เครืองพาที

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงวรรณนภา วีระพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงวรัญญา ฟุงมาก

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงศินันท์ อุปลับ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงสุธินันท์ ทิพย์สนธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายก้องภพ แดงไสว

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กชายไกรวิชญ์ สาริน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กชายคุณวุฒิ แสงอรุณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายเจริญชัย ปยะสุข

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ฤทธิรักษา

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายพัทธดนย์ วงศ์พิทักษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กชายยิม

้

พอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กชายวีรวัฒน์ หิรัญมาศ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กหญิงกุลธิดา บุญสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงจิรัชญา ปยะสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงชนากานต์ แสงกระจ่าง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงฐิติยา มะลิสา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๙๗
นางสาวนาวี ปอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงพรรณิษา เสมศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กหญิงแพรวา ลึม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงสุขฤทัย สุดถนอม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงโสะเพีย รำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ เพชรเทา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงอรัญญา บุรา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายณทิไกร ลาศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองแย้ม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายนันทนัท เนียรมงคล

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่างทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายวโรฒน์ สุขอยู่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงกมลพรรณ บุญสุข

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญวาที

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงฑิตติยา อิงไธสง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงปญญาพร แสงทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงปาลิตา ฉิมแช่ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงผกามาศ กลินฟุง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงพิริษา จันทร์รุจี

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงภัทราวดี วารีหลัง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กหญิงมทนาลัย สอนภักดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กหญิงวิจิตรตรี พูลขวัญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงสิรามล บุญประเสริฐ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงสุนิสา แวงวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กหญิงหทัยภัทร สาระเวก

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงอรรควดี ขอบประดิษฐ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กหญิงอาภัสรา ชูเชิด

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ไกรอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายฉัตรชัย ขุนนามวงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายฐิติพงศ์ ทองพรม

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ อุกระวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายนันทพงศ์ สักสิงห์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายปฏิพล สาทิพย์จันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๓๐
นายพุฒินาท สุขอยู่

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กชายรัฐพงษ์ สวัสดิสุนทร

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กชายอนุชิต สมฆ้อง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงณัฐริการ์ เสนาะสรรพ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงนัฐติกาญจน์ เจริญศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กหญิงปณชญา นิตยพล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กหญิงพันวรรษา จันชู

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กหญิงมนัสวี คงวิเศษ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กหญิงมิงกมล

่

เกิดเกตุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายพชรดนัย พุ่มมณี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงรรรรดา แซ่ตัน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงสุชานุช วงศ์ภักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงเกศริน เศษจันทึก

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายเชนนพัฒน์ จันทร์แสงนาวี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงนันทิกา นวมจิตต์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กชายณัชพล จันทรพิพัฒน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

ขาวนวน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กหญิงพรรณพัสษา บุญพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กหญิงรพีพรรณ แสงไพบูลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายแดน เรียงเซียง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๕๐
นางวรรณา หวานฤดี

๒๔/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง

 

รย ๒๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กชายจักรภัทร ศรีรักษา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ดามัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กชายชัยพิชิต ศรีหาชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์ทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายฐิติกร ชำดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายณัติภูมิ อุ่นพิมพ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายธนธรณ์ บุญเต็ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายธนากร นาคสุทธิ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กชายธนากร พืชหมอ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายพชรพล ไตรวาท

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายภาณุพงศ์ มีโส

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กชายรัติโชติ หงษ์ทวี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กชายวรพงศ์ คำไวโย

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กชายวีระชาติ เปลียนน่วม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กชายศราวุธ สุธรรมมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ตุ้มวิจิตร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กชายเหนือเมฆ ชาวไทย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงกนกพร ประวาฬ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประทุมเลิศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงจิราวรรณ โภควัตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงชลธิชา อุตรักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ประเสริฐศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สกุลเชือ

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เฉลยถ้อย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ผลประเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กหญิงณิชกานต์ ดานขุนทด

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กหญิงธีรภัทร ทองอินทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กหญิงนภสร ประวาฬ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงนฤภา ดาวขาว

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กหญิงบุญสิตา มงคลสุนทร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กหญิงเบ็ลศิตรา นฤภัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กหญิงปทิตตา ชูตินันท์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กหญิงปยะธิดา ผุยมูลตรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กหญิงพัชรา ชันณะสา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กหญิงไพลิน ทิพย์ลม

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กหญิงมัณฑิตา วงษ์ไพศาล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กหญิงสุจิลักษณ์ แก้วจันทร์วงศ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงสุพรรษา วุฒิวรจินดา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงอัจฉริยา เรืองกิจเวช

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กชายกรวิทย์ ท้าวใจพรมมา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กชายฉัตรชัย โชติสวัสดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กชายณัฐภัทร นิยมเดชา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กชายตะวัน เสียงเสนาะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กชายธนกร ดนเสมอ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กชายธนภัทร์ จันทวัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กชายธนาธร หารินไสล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กชายธีรภัทร ยวดยิง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กชายปุรเชษฐ์ อาจจิตต์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายพันคำ หมัดสอิด

๊

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญโกศล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายรพีพัฒน์ เกิดมณี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายวรเมธ เล็งกลาง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายวุฒิภัทร อรุณไชย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กชายศรุต แก่นสาร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายสิทธิชัย แก้วมณี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายอติชาติ เปรืองปราชญ์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายอังกฤษ สมคิด

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงกฤติมา รังสรรค์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงกิตติกา กิงมะนาว

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงคนธวัลย์ ทองอ่วมใหญ่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงจันทร์รัตน์ ละออเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย อ่อนอำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงชฎาพร จำปางาม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ ผาผุย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงณัฐธิดา สมหมาย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ งามกระบวน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กหญิงนรมน ไชยศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงปยะฉัตร ศรีวิลัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กหญิงพัดชราภา ฮังกะสี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงพุทธธิดา โตอุ่นเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ โชติพัชราภิรมย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงรติการณ์ พรมสอน

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงรัตนาพร จันจินดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เทียนสว่าง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงสุชาดา หยาดคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กหญิงสุภัทราวดี สีทิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ หมันกระโทก

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงอภัสรา นามวงค์ษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ชุมพล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กชายณัฐดนัย ฮะเฮง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กชายณัฐวีร์ มาศงามเมือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายธนโชติ อุดมผล

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กชายธนากร แสงรา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กชายพัชรพล สียะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กชายแสง แสงแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทุ้ยแป

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงกิตติกานต์ วันแรก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงกุลธิดา จันทะแสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงเกศรินณ์ มุมกลาง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงณัฎฐการณ์ บุณทสอน

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา แทนแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา อินตะปญญา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กหญิงทักษอร ศรีสมุทร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงธนัชชา มุกดา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กหญิงบุณยาพร สมบูรณ์สิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงปภาวี งามจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงพุธิตา ธงชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงมัชฌิมา จูมนา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงวรรณภา ไชยกิง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงวรางคณา มูลจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงวาทิดา พิศสุวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ไชยสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงศิรประภา จันทวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิงห์พันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงศุภานัน เกษาพร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงสิรินทรา โสภา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงสุธาวัลย์ อำพันทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงสุนิสา สุวรรณพันธ์ชู

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงสุภัชญา รัตนมูล

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงอรวรรณ สุดสังข์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงอัญชัน สืบวงษ์รุ่ง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กชายจักรพงศ์ หวลระลึก

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กชายจักรพันธ์ สุปยะพาณิชย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กชายจิตติพงศ์ ดวงรัศมี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กชายชัยสิทธิ

์

แสงชัชวาลย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กชายถิรวัฒน์ ยอดวงษ์

๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายนิพพิชฌน์ ไวก้า

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายปรินทร สร้อยฉิม

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กชายปยพัทธ สาริมา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายอภิรักษ์ สุภาษิต

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสวงศิลป
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายอานนท์ โลมากาล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงกรกนก พิศนอก

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงกัญญา พวงพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงจณิตา เบืองบน

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงเจนจิรา ประดับแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กหญิงฉัตรนัดดา อินทร์ธรรม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงช่อทิพย์ พรหมภิภักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงณัฐณิชา สมหมาย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ ประเสริฐสิต

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กหญิงบัณฑิตา อ่วมสอาด

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงเบญจมาศ ภูมิเขตต์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงปภัสสร มะนะงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงฝาย คีรีวงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กหญิงพรพรรณ ชินภักดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงพัชราวลัย กรีวัชรินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงพิชาภา ฉายารัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงพีรดา น้อมเศียร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงพุธธิตา คิดดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงภาวรินท์ อาจรักษา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ เทียงนา

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงมาริษา ชมภูพืน

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงวิภาวี สุขเสาร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กหญิงวีภาวิณี พืชพันธุ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงศิรินณี คะเนตรง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงศิวลี เอียมโอภาส

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงสุจิรา โพลังกา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงอภัสรา แจ่มผล

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงอรกานต์ หรีแดง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงอริยาภรณ์ ทับเส็ง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงออมฤทัย คำคูณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงอาภาศิริ อดทน

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายกันตินันท์ โคสุวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีเมือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายฐิติวุฒน์ แสนทวีสุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กชายณัฐนนท์ เจิมขวัญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายบรรณวิชญ์ อ้นเงิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายรัตนชาติ หวดไธสง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายวิทวัส รูปคม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายศิริศักดิ

์

คุณประสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงชนาพร ศรีสมบูรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงชลณัฐ พันชนะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เกิดตลาดแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายสุริยา กุมภกรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายอณุเทพ ยุติธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ สายสุด

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา อ้ายใจ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงกุลญาสร วาลศิลป

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงจามจุรี บงกชนิมิตชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงนฤมล หนูอุดม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงนัทธมน วงค์ไพร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงนันทกา ทรงวาจา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงนิธิกมล ทับชา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงบัณฑิตา โสคร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงปรีชญา เอียมอ่อน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงปวีณ์นุช แสงสุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๒๙ เด็กหญิงเพียงคำแพง โฮนอก
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงมลิวัลย์ พันธ์ใหญ่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงเยาวเรศ จันทมาศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงรมัณยา ท้วมศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงรุ้งนภา ทองเพิม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงรุจิกร ศรีปตเนตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงสิทธิณี ชันษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงสุพัตรา สนิทไทย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงอนามิกา พันธ์ทิพย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงอลัดดา โสระสิงห์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงอัจจิมา คำเสียง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายกฤตวิทย์ จันทิพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายจิรุตม์ กิติศักดิศิริกุล

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายฐาปกรณ์ จันทร์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายณัฐพล แสงสว่าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายเทพอารักษ์ อินทร์ประสงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายธนวันต์ ทางธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายธัชธรรม คำหอม

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายธีรนนท์ โพธิเดชา

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายธีรวัฒน์ อยู่มาก

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายพีรวิชญ์ ฤทธิโชติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายวิศวพงษ์ ขาวโชติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายสิทธิภรณ์ บัวทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงกัญญา ชัยเดช

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงกัลยาณี แสนบาล

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงจีรนันท์ หาญธงชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงชลนิชา คงมี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงญาณิกา สมนึกตน

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงฐานิดา พรมลี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงฐิติมาพร กองหล้า

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ วิเศษชาติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงนิชา บัวทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงนุชนาฎ ซึมกลาง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงเนรัญชญา บุญทศ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงบุญลัดดา ฟกเงิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงปรางฉาย พัดลม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงปริญญา ชืนจำปา

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงปวีณา ทับทิม

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงปทมวรรณ แนวสวย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงภัคจิรา ทองดอนคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กองแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงวนัสนันท์ ถินดวงจันทร์

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๗๒ เด็กหญิงวรรณภารัตน์
พารจิต

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงศศิประภา ใจเฉย

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ รัตนพันธ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงสุจาริณี แจ่มใส

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงสุชญา ลอรักษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงอุษา รอดพ้น

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายกฤษฎา เหล่าไชย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายคชวัทน์ ยังยืน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายจักรพันธ์ หวลระลึก

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายเจษฎากร แซ่พู

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายไชยสิทธิ

์

ปานขวัญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายธนพล คลองธรรม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายธนภูมิ แนวกลาง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายธนากร วรรณวงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายธีรภัทร สายสิงห์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายธีรยุทธ รองสาลี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายนนทวัฒน์ อาจรักษา

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายปรัชญา จันทร์โท

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายพัชรพล แซ่อึง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายวชิรา คำโสภา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายสิทธิชัย มาสิม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงกรรณิกา จันทร์ส่ง

๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงชลธิชา ศรีมาลัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยสลี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงณิชกมล บุญอินทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงนฤมล โพธิไทร

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ เอียมศรี

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงนำฝน เย็นวัฒนา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงนิมล แสงม่วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ รุ่งรัศมี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงปยะธิดา วุฒิพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงปยะรัตน์ ประสงค์กูล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงปุณรดา ต้นเทียนทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงมณฑา บุษบาศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงมนต์นภา หนูหงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงวริศรา ศิริพยาบาล

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงวริสรา นาคแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงสุภัชชา โพธิสุวรรณ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงอรไพลิน กลันเขียว

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กหญิงอารียา ศิริพาณิชย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงพรนิภา คำไพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กชายจิรานุวัฒน์ เดชคุ้ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายณัฐนันท์ จันทร์อินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

บันดิต
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายเทวา น้อยทา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายเทวินทร์ ขันธุลา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายธีรภัทร ชาวราษฏร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กชายเนติธร บุตรโคตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กชายปฏิภาณ คำประสิทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กชายปติพงษ์ พงษ์พล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กชายราชพฤกษ์ พฤกษารมย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กชายวรพล ผลจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายวรรณรักษ์ ไชยชม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายวิทวัส ก่อเกือ

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายสงกรานต์ สีเหมือน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กชายสรายุทธ บุตรจำป

๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กชายอจลวิชญ์ สกุลทศโสทร

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สมศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงกนต์รพี อินทะใจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กหญิงกรรนิการ์ ประจง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กหญิงกันติชา สุขศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กหญิงเกษนี ชินบุตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงจีราวรรณ ชำนาญเวศ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ประสานจิตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กหญิงชลิตตา ประชานันท์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงชุติมา ชืนใจ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงญาณิศา สุขมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กหญิงดรุณี ณ บุตรจอม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงเบญจพร เทพขาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงปาริชาติ สุดสงวน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงปนอนงค์ ปุริวัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงฝน ล่า

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กหญิงพรนภา คำตุ้ย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กหญิงยวิษฐา ชูคำสัตย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กหญิงรัชฌานนท์ ยศพล

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ นันทสูร

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงสุธาสิณี สุขรส

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงอทิตยา พูลผล

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงพลอยชมพู พละกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายกิริวงค์ จันทรา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สิทธิเรือน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กชายฐิติศักดิ

์

อินทร์ฉำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กชายทีปกรณ์ กลินจันทร์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กชายธนภัทร ดิษภา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กชายธนิสร ชัยมงคล

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กชายพิพัฒนเชษฐ์ ชะเนียน

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กชายพุฒิพร เพ็งลำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กชายภคพล ชวนแพ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายวงษ์สกร แสนแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กชายศรพิชัย อุ่นมี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายศุภชัย เมืองโคตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายอดิชัย แรงดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กชายอุทัย ทองอุทัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ จุ้ยผู้

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กหญิงกัญยาณี สามารถ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กหญิงกัลย์สุดา เรืองรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงโชติดา เสียงเสนาะ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กหญิงดวงหทัย ศรีดาชาติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงตรีรัตน์ โตนดไธสง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงนันทพร ขันศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงนันทิชา ทองถนอม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กหญิงปานตะวัน ผายพิมาย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กหญิงพัชริดา ผลเอียม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เพชรชนะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงอรพรรณ สุดสังข์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กชายชัยบดินทร์ ภูชัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุตรงาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายวิชาญชัย เปรมปรีดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายศตวรรษ ผึงผาย

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กชายสาธิต สุทีนะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กชายสุรลักษณ์ แกล้วเขตร์การ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กชายอรรถกร คงแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงกัลยกร ใจกล้า

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงจิรภิญญา วงษ์ไพศาล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กหญิงชลนิภา ปนเขียน

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ขันตี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงทยิดา ยอดรัก

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กหญิงนภัสนันท์ เตชะทัต

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงนภาวรรณ วันทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กหญิงนุชนาค พลรักษา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงพัชราภา สร้อยสอ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กหญิงพัณณิตา บุญพรศักดิสิทธิ

์ ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ เสนากูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กหญิงยอดขวัญ วนาสันต์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงวริศรา สร้อยพรม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กหญิงศิรินทร จันทร์ทองหลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กหญิงอริศรา เอกประเสริฐ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กชายกฤษณะ อุคำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ยิงยืน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงนวพร กลินเทียน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงเบญญาภา ร้อยแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงปยรัตน์ หอมจู

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงพรนภา ภูฆัง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงพัชราภา จินตนะพันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงมณฑิรา สีสงปราบ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงชลดา แสนศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงวิยะดา ปตะแสง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงวิมลสิริ ทองสร้อย

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงอภิญญา อริยเดชกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ พวงสี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กชายเกริกไกร อุดมสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กชายจรัลชัย พินิจมนตรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมปง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กชายณัฐดนัย กระจ่างเพียร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กชายธนวัฒน์ คงสีชาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กชายธนวัฒน์ ชลหาญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กชายพูนทรัพย์ กัญญาวุฒิ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กชายรุ่งเกียรติ นามนิตย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ ภูจำเริญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กหญิงจิรดาวรรณ พลอาจทัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทมาศ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กหญิงดวงกมล จันเทส

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กหญิงธีรดา แสงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กชายฐนชมศกร อธิมงคลสกุล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กชายณัฐภัทร รุ่งปราณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นวลวัน

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กหญิงระพีพรรณ หนองนา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กหญิงศรัญญา เพ็งสีดา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กหญิงสิริยากร วิบูลสันติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กชายกิตติภูมิ ยอดบุญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กชายชัยณรงค์ จันทร์หอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กชายชัยภัทร ช้างทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ปนแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๓๕ เด็กหญิงดาวประกาย ไก่ทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีปลัด

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กหญิงธนภรณ์ อ่อนนารถ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงสุจารี ขุนพิทักษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กหญิงอำไพ ดอนกว้าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายภัคพล สุทัต

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กหญิงจิดาภา ทีปรักษพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กชายอภินิหาร ศรีบุญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงอจิรภาส์ ราชวงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กชายยศพัทธ์ นามวงษา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรอินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงธมลวรรณ อ้นเงิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กชายกฤติพงศ์ กงทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปรากฏ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กหญิงวรางคณา ศรีภา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงชญานินทร์ ศรีแก้วพัน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงดุสิตา นามบุตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กหญิงวรัทยา จันทร์ถนอม

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กชายพงศภัค เทพวาที

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงปาริชาติ จำปาพวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงนุชจรี ปนงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงธรรณชนก วรพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงนำฟา กลโคกกรวด

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงปณิตตรา คำเกิด

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กหญิงไอยเรศ ลักขษร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายบุญฤทธ์ แจ่มแจ้ง

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กชายพรภัทร เทียงรัตน์

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กชายรฐนนท์ ม่วงแปน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กชายศักดิดา

์

ไตรลักษณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กชายพลากร ยอดหล้า

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กหญิงชนิกานต์ เนาวรัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กหญิงนลินี ทาเพียรทุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กหญิงทาริกา ริยะนา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กชายธีระภัทร มะนาตรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๖๙
นายธีรภัทธ์ บุญน้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๗๐
นายธีรพงษ์ บุญน้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กหญิงชนากานต์ มีแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กหญิงศิริกรรญา ภูกันแก้ว

๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด  

รย ๒๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงเพชรชรัชดา ยะวงศ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงวรนุช คันธี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๑ / ๑๘๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กชายธเนศพล ค้างคีรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงเบญจพร สนามชวด

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงยุพาพร ชีด้าม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กหญิงอริศรา ศรีสังข์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กหญิงอัญชลี เขตนิมิตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปดตานัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายเดชาวัต พานพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กชายนครินทร์ ทัพธานี

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กชายวนราช โคสุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายสังคม คำมุงคุณ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กหญิงจอมขวัญ ทองโคตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กหญิงจาระวี ศรแสง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กหญิงณัฏฐา ร่มเย็น

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงมาริสา ดอกบัว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงนันทกานต์ ต๊ะมะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงปยะธิดา คาระวุคห์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ขุนตา

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กชายกิตติโชติ โสดา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กชายเกียรติอนันต์ กอรุ่งเรือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กชายจิรายุทธ บุรุษชาติ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กชายต่อศักดิ

์

กายาสมบูรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กชายนพดล นัทธีคูหา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กชายนพพล ชัยวุฒิ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กชายบุญฤทธิ

์

อรุณประเสริฐ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายปรัชญา สิทธิพรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายพงศกร แอบผักแว่น

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายพลธวัฒน์ วิรุณพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายภาคิไนย บุญชิม

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายสุวรรณภูมิ แหยมคง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงกิตติรัตน์ พรมประราภ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงชัชลดาพร สุขฤทัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงอรอนงค์ เกษชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

พุ่มรักษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายวิวัฒน์ มะลิซ้อน

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กชายอัศนัย กัวพลู

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีราชา

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ ปดลาด

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กหญิงศศิธร แคนหนอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กหญิงสิริยา อภินันทน์ถิระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ประจง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กชายจุลทิตย์ จันสมุด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กชายวรโชติ ทองลอย

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กชายวรวิช คำตรง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กชายวีรภัทร กลินหอม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงกิตติกา สมสถาน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กหญิงชนกานต์ รุ่งคำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กชายฐิติศักดิ

์

พรกมลวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายธนาธิป ทองเกิด

๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายพัทนันท์ วันเครือ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กหญิงพรรัตน์ มุ่งแก้วกลาง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กชายกิตติพศ เตรียมชาญชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กชายคุณากร ปดตาสา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กชายวรรณชัย พรมคุณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กหญิงคามิกา ชานุวัฒน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงนิชชาวัลย์ สุนารักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กหญิงศุภวดี คำพุฒิ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กชายกฤษนราช ราทพงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กชายทรงฤทธิ

์

บุญเพ็ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กหญิงกุสุมา หอมอ่อน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กชายเสกข์ ทรัพย์สิน

๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายเนติพล เหลืองอร่าม

๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วลังกา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กชายเอกราช อาจศึก

๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กหญิงจันนภา แสงกล้า

๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ศาลารักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๔๑
นางสาวอนิตรา ดุสแทร์ท

๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กชายไกรวิชญ์ พูนทรัพย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กชายธนากร ประจง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กชายธีรพงษ์ สีหาวงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กชายอโนชา บัญหนองสา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงประภัสรา จีพิมาย

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กหญิงพิชญาภา อินทร์สวน

๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๔๘
นางสาวธนาภรณ์ คงสิทธิโชค

๐๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๔๙
นายธนทัต อ่อนเวียง

๐๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๕๐
นายธนพล สิงคเวหน

๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๕๑
นางสาวตรียาภรณ์ ใจขัน

๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๕๒
นายพรธนพล พากเพียร

๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๕๓
นางสาวศศิกานต์ ตรุษเกตุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๕๔
นางสาวสุมาลี บุญชม

๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๕๕
นายไตรภพ เพียรเอนก

๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๕๖
นายนัตพล พละเอ็น

๑๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๕๗
นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งรอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๕๘
นายเกรียงไกร กัวพูล

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๕๙
นางสาวมิงขัวญ

่

พานะเรียง
๐๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๖๐
นางสาวรัตนาภรณ์ ดีเพียร

๒๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๖๑
นายศุภฤกษ์ โกมล

๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๖๒
นางสาวพิมพ์นิภา ธงกลาง

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๖๓
นางสาวกมลเนตร เจตนกสิกร

๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๖๔
นางสาวอรอุมา โพธิสุวรรณ์

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๖๕
นายถาวร เขียนเสมอ

๒๒/๐๘/๒๕๐๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๖๖
นางสาวนิตยา ดามัง

๐๒/๐๗/๒๕๒๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๖๗
นางวรางคณา ชุมเสน

๐๒/๑๒/๒๕๑๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กชายเกรียงไกร บุญเหมาะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

กาญจนโกศล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายธนสิทธิ

์

สร้อยมาลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กชายนัฐพงษ์ ธนาภรณ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ถนอมวงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กชายปรเมษฐ์ มีเหม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กชายภานุวัฒน์ บัวคลี

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กชายศิวินทร์ อุดม

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กชายสรยุทธ จันที

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กชายสรวิชญ์ ทองกำเนิด

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กชายอนพัช วงศ์รู้การ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงกสิตา เต่าทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงจิตรานุช แค้นคุ้ม

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กหญิงฉันทการต์ พรมแดง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงชุติพร พูลประเสริฐ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงฐิดาพร ฉิมทับทิม

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กหญิงณัฐชยา บุญเหลือ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กหญิงดรัลพร จันริสา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงธมลวรรณ รัตนมหาไพศาล

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กหญิงพรทิพา สาครจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กหญิงพัทธวรรณ ลืมสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กหญิงมรกต แซ่ลี

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สาทิพย์จันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กหญิงรัตนากร วงศ์เดือ

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กหญิงวิภาวี ห้วงศิลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กหญิงแว่นแก้ว เครือจินฮก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงสุพรรณี ชอบนา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงสุรอนงค์ หวานเสนาะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงสุรินพร วงศ์พึง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงเสาวนิตย์ จันทร์พราหมณ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงหิรัณยา อารีย์รักษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กหญิงอรอนงค์ ประคองกาย

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ จริตงาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายชลธาร อาวุธนาค

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ สุขจิตต์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กชายนราศักดิ

์

เรืองสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กชายปวีณ์กร ไกรอินทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายพงศ์เพชร คุ้มบุญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายพัชรพล รืนรมย์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ มะลิวัลย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายภูชิสส์ ศรีมาก

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กชายยศภัทร ปอมถาวร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายรชต กล่อมแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กชายสิปปกร เทียนดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายอดิเทพ สุวรรณรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กชายอำพล พิมพ์เผือก

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กหญิงจิดาภา เมตตา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงจิรภาพร สัตย์ซือ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ ภักดีงาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงหทัยขวัญ จันทร์เพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงอักษราภัค วงศ์ต่าย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กชายสหรัถ ไชยกรุง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงชลธิชา ผ่อนให้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงอรณิชา จรลี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กชายแก้วทิพย์ จันทาลุน

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กชายนพดล พุทธวารินทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงสกุณี ศรีพูล

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๒๕
นายอัมรินทร์ พิมพ์เผือก

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๒๖
นายถาวร หัสดง

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๒๗
นางสาวช่อผกา ศิริธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๒๘
นายประสิทธิพงศ์

์

โค้วบ้วนอาน
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๒๙
นางสาวภัทรภร บำรุงราษฎร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๓๐
นางสาวรุ่งอรุณ อุดม

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๓๑
นางสาวพรรณิภา สุวรรณโชติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๓๒
นายศิวกร หิรัญรักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ ปนสอน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กชายกมลภพ พันธ์แก่น

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กชายกิตติธร ยิงสมบัติ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กชายณัฐวัตร ศักดิติมงคล

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กชายปยพัทธ์ วิริยะกิจ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายพิพัฒชัย เสียงดัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บุญพลอย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายลอง เฮ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายวทัญู วีระนนท์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงกนกนภา พัดมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กหญิงณัชชา หนองใหญ่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงบุญญิสา รุ่งเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงปยธิดา แสงมณี

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงปยะวรรณ จันทร์เพ็ญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงพจณิชา นันทวิจิตร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กหญิงพิชญาภา สำนักวิชา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ขอเจริญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ นนท์ตา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงวนาวรรณ พิมพ์ไกร

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กหญิงวันวิสา ทองเชือ

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กหญิงวาริสา ชาญสูงเนิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กหญิงวิภาวี ณัฐพูลวัฒน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กหญิงอภิชญา เพียรชอบ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กหญิงอัชราภรณ์ วงศ์เนียม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กชายกฤษณะ เปงจา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กชายจันทรัสม์ อรุณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กชายชวกร นาคสุทธิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชุ่มวิเชียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กชายธนภูมิ พรมวิจิตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กชายธีรภัทร จันทร์พราหมณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กชายนพกร คำมี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กชายนลธวัธ เกตุอุดม

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กชายพลพล ชิดดิษฐ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนวิมล

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กชายรวิพล รัตนะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายรัชชานนท์ ธรรมยิง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กชายศรัณย์ สุขเจริญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

สิงขรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กชายอดิเทพ ขอเจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กชายอรุณ ตุ้มทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กหญิงธนพร คะสีทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กหญิงธัญสุดา สัมฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กหญิงปณาลี บุญอุ้ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กหญิงพิลาสินี แซ่ลิม

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กหญิงสิรินทรา หาลาภ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กหญิงอรปรียา ยังยืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ เอียมอ่อน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงชลธิชา ความคุ้นเคย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กหญิงจันทกานต์ พรมสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กหญิงธนวรรณ เจริญแพทย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กหญิงปพัชญา วงค์คง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กหญิงพิชญา เพชรฉกรรจ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงนันทิตา พุฒจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กชายไชยภัทร พุทธวารินทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงมนัสนัณ รัวสำราญ

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กชายหงส์ทอง ลัดดา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กชายนพรัตน์ สุธรรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายชุติพนธ์ บัวบาน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงวรรณิกา ดวงรัศมี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วเกิด

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กหญิงชรัชดา แทนทด

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กชายพิทวัส สวัสดีลาภา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงสุภนิดา เตชะมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กหญิงชลธิชา คำพา

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ พรหมวงศา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๙๘
นางสาวกุลธิดา ชุมศิริ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๔๙๙
นางสาวขวัญชนก บุญพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๐๐
นางสาวนงนุช เจริญสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๐๑
นางสาวปาลิตา เทียงแท้

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๐๒
นางสาวปาลิตา แสงสว่าง

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๐๓
นางสาวหทัยวรรณ ยืดยาว

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๐๔
นายกรวิชญ์ ประมวล

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๐๕
นายกฤษดา แย้มมีกลิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๐๖
นายชาครีย์ พรมวิจิตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายณรงค์ สายทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๐๘
นายณัธชัย สุขโส

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๐๙
นายธงไชย อ้างอิง

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๑๐
นายประเดิม ขอมีกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๑๑
นายภาคภูมิ เกิดทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๑๒
นายอดิเทพ เกษรศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๑๓
นางสาวธัญชนก งามเสงียม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๑๔
นางสาวปภาวดี วงค์อนุ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๑๕
นางสาวภัทราวดี ไกรเดช

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๑๖
นางสาวนิศารัตน์ สงวนนาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๑๗
นางสาวทิพรดา มีมาก

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๑๘
นายนนทพันธ์ วงศ์หงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๑๙
นายนพรัตน์ หวานเสนาะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๕๒๐
นายศิวัช ผ่องราษี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๒๑
นางสาวกัลยา หวัดวาป

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๒๒
นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วประสม

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๒๓
นางสาวธัญชนก งามดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๒๔
นางสาวรติมา เพชรกิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๒๕
นางสาวรสริน กลินสุคนธ์

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงวรปรีย์ เรืองศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๒๗
นางสาวศุภาวรรณ เงินดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๒๘
นางสาวจารวี ภักดีงาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๒๙
นางสาวศุภสุตา ศรีโท

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายวีระภัทร ชาววาป

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ แปะมัว

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กหญิงปนัดดา วงศ์เกิด

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กหญิงอัญชสา สุวรรณนาคะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายอภิรักษ์ มงคลสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กชายฉัตรชัย สังฆเวช

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กหญิงปยะดา หวานเสนาะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เกษร

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงปภัสรา เครือลี

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองนุ่ม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงอทิตยา การควรคิด

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงอทิตยา บุญยิงเหลือ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงนันทิกานต์ พรหมรินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กชายยศพนธ์ บุญคำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กหญิงชวิศา ดอกเดือ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กหญิงอริศรา คุ้มดาว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กชายสรยุทธ บริบูรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์ หอมยีสุ่น

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กชายธนาวัฒน์ สถิตวิริยะกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กชายธนวัตร สาระอาสิงห์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายอนันต์ชัย วรรณคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กหญิงธนพรรณ วังสิโก

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายธนดล เผือกเพ็ง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กหญิงแพรพัตรา ก้อนทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายฐิติพงศ์ วิสารวุฒิ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕๙ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขสบาย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงอร สุทธิจักร

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กหญิงดวงฤดี โกสุม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กชายอนุสรณ์ ก้องเสนาะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงสุพรรษา นาคเสน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา ห้วยใหญ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงธนพร ขำคม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กหญิงญาดา เจริญศิลป

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กชายสิวะ กลินเกษร

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กชายเอกรินทร์ เชือทอง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงธันยพร พูลเขตวิทย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กชายกิรติ สนิทยิง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แพทย์ประดิษฐ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงรสสุคนธ์ วงศ์แก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กหญิงอริสรา ใจช่วย

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กชายสุรดิษฐ์ ขอสุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กหญิงจอย อม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กชายคำนึงหา ทองดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กชายวฤทธิ เงินบุคคล

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กชายกันตพิชญ์ ปานช้าง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายธนเดช พวงจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กชายหนึงเดียว

่

วิรยะพงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงเกรช มูณี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กหญิงจิราภา ศรีพุทธา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กหญิงโชติกา โสธรพรสวรรค์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงณัฐธิชา จันทร์พราหมณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงศตพร ชัยภัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กหญิงอรอนงค์ สัมฤทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กหญิงอลีนา ปชฌาชัย

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กชายภีรธร ยอดมณี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงกนกกานต์ เกตุสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กหญิงกุลธิดา ทองโนนสาย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กหญิงธนพร หมากสุก

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กหญิงบุษยารัตน์ กลำอินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กหญิงพิมพ์พิชา คำตรง

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๐ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงอรพรรณ ต๊ะเงิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กหญิงอาภากร นิลพยัคฆ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กชายกาญจณพล ศรีนันทา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กหญิงวีรดา เสียงสนัน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กหญิงอนัญญา แผ่นสุวรรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กหญิงอนุสรา ภิริโย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กชายคชสาร ฐานะวุฑฒ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กชายชิตเมธี เจริญงาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๙๘ เด็กชายศรณ์ไกรวิทญ์
ยังยืน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงชนกนันท์ ราชกรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงชนัญชิตา ศรีจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงชาทิตยา สมใจ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงภัทรจิรา คงแสงทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ รัตนวิจิตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บรรจงการ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๐๕ เด็กหญิงกาญจนมาศ นาคสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กหญิงขวัญศิริ น้อยอ่อนหล้า

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงฐิติชยา แสนประดิษฐ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงธนัชชา กสิกรรม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงพรพรหม จำรัสแสง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ เลนสันเทียะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กหญิงศิวนาถ แสงพันธุ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีระอุดม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงอภิณห์พร มากคช

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงอินทิรา ไกรทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงกฤตติกา แก้วเขียว

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายกิตติคุณ พึงมัน

่ ่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กชายฐานันดร์ จันทร์เต็ม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กชายติณณภพ สืบสังข์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กชายพีรพล ปนแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา อินทขันตี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กหญิงณัฏฐนิชา แก่นบุบผา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กหญิงอาทิตยา ทองสุทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายระพีพัฒน์ ตากล้า

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กชายสรวรรธน์ วาชัยศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๑ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กชายอภิชัย รุ่งชลชวลิต

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กหญิงกนกพร เชือวิเชียร

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กหญิงเขมิกา รัตน์แสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กหญิงจิตสุภา ณ รังษี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีธาราม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงชัชฎาภา ยังยืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงฑีมาพร สายแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กหญิงณลิตา วงษ์แหวน

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กหญิงณัฏฐนิช หวาง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กหญิงณัฐนิชา จันทศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กหญิงพลอยชมพู ทิพย์สิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา สิริญานันต์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงภาวิตา แสงจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงเมธีรดา ดังก้อง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กหญิงวรรณวิสา จีนคง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ โพธิกลาง

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กหญิงศรันย์พร ปอทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ระโยธี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กหญิงศศิมา ภูสง่า

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สำราญอรุณศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กชายคณิตติน ลักณามี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กชายณภัทร คุยประโคน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายศุภกฤต เรืองฤิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กชายสิรวิชญ์ ฑามาศ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงกมลชนก สุขคุ้ม

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงกฤติมา พันธุมาศ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย เขตสมุทร

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กหญิงจุฑามณี อินทรเกษม

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กหญิงชลธิชา ศรีเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กหญิงณภัทร ชันณะสา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กหญิงณัชปภา คล้ายสุบรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทำเนียม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์เต็ม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงธดากรณ์ กล่อมแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงธัชญาภรณ์ โกสุวินท์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๒ / ๑๘๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงปวีณา พันธ์จันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กหญิงพิชญา รัตนา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงภัทรภร นาคเกียว

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงศศิมล สุขคำมี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กชายณภัทร ศิริภักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กชายปภังกร สร้อยฉิม

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กชายพิชิตพงศ์ พินผ่อง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กชายภูตะวัน สำเนียงงาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กชายภูมิรพี ศิริภักดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายรัฐพงษ์ โรจนะปรีชา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายศุภกฤต เชยวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กชายอนุวิท ศรีบุญเรือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายอภินพ สันติภาณุโสภณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงจิรัชญา จิตรนึก

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ บัวกระโทก

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงธมลวรรณ รุ่งรัตนมงคลดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กหญิงนภพร ศรีสารสกุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงปลายฝน ฟกสุก

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงปยะธิดา บัวทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กหญิงรัชภาฎา คาดหมายดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงวริศรา วนิชย์ถนอม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงอรปรียา คนดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กชายกรรชัย มหสุภาชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กชายกิตติพงษ์ สังวาลย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ชืนกลิน

่ ่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กชายธนภูมิ ศรีภา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กชายธิติ เกตุคลองเขิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กชายธีรภัทร พิศาลรัตนคุณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีทัศน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กชายปญญพนต์ ผลเลิศ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ สว่างรุ่ง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ชัยสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กชายเมธัช เหล่าสุขสกุล

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กชายวีรภัทร แก้วฟู

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญรอด

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๓ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กหญิงฉฎาภา ผ่อนผัน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กหญิงชนิกานต์ วงษ์นิยม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กหญิงนงนภัส จันทร์รัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๙๘
เด็กหญิงศิริกัลยา บุสดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กหญิงสกุลรัตน์ มณีแสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงสิตาพร จันผกา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงสุพรรษา สำเร็จ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงอองลี จินดาเพ็ชร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กชายกนกกร จีรังโคกกรวด

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายกรวิชญ์ อันมา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กชายคัคนินทร์ แก้วงาม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กชายจิณณวัตร สีหาบัว

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายชินวัฒน์ ชมภูวงศ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายธราเทพ ลอยละลิว

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายภูรพี เจริญนาค

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กชายอัครภูมิ เจริญพงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๑๑
เด็กหญิงชณัญชิดา ทองวิเศษ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กหญิงชัญญา กำเนิดเกาะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีเนียม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๑๔
เด็กหญิงณัฐพร ทองนาค

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๑๕
เด็กหญิงณัฐริณีย์ สุนทรดิษฐ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กหญิงณิชนันทน์ ช่วยพิทักษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กหญิงนวลักษณ์ ทิพย์สวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๑๘
เด็กหญิงรณิดา ชินอ่อน

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๑๙
เด็กหญิงลติยา บุญเกิด

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงสุกานดา เรืองฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กหญิงอรนลิน พิณทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กหญิงอิศริญาภร งิวทอง

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กหญิงปฑิตตา ชุ่มชืน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กชายธรรมพณ ไทยเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายธีรเมธ วงศ์เกิด

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กชายพีรภาส นรภาร

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กชายอรรถกร กล่อมเกลียง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กชายจิณณพัต จันทร์สด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตรองจิด

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๔ / ๑๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงธนนันท์ ชลวานิช

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงนฤภัทร อัตถาหาร

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กหญิงปรานต์ชมพู มีพะเนียด

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กชายจิรภัทร สุขจิตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กชายมินธาดา แก้วเก้าดวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กชายวันเฉลิม ยอดแปง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงณปภา บุญยัง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กหญิงปานระพี โพธิอ่อง

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กหญิงภิญญดา โสมะตะนัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงรดาณัฐ มหารักษิต

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงสไลลา ธรรมดา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงอาริยา นิรัญรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กชายสราวุฒิ สมานสินธุ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงจิรัศยา อุ่นศิริ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงชญานุช ฆวีวงค์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงทิพานัน ศรียงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กหญิงนันทรัตน์ เกษกุล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กหญิงภวิกา สายวงศ์เปย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงศรัณรัตน์ บุญศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กหญิงสุพิชญา เทียนศิริโชติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงสุภาวิตา งวงคำนาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กชายภาณุวิชญ์ ชนะกิต

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กชายอาวุธ ถนอมมิตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กหญิงพชรพรรณ เกตุจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กหญิงรัญชิดา แสนจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ มงคลพักตร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กหญิงสุชาวรรณ พลอยประดับ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๕๗ เด็กหญิงรัชนากาญจน์
อภิวัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กหญิงนันทิชา เมฆอรุณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงนิลธิชา ชะถาวนิชย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายธีรภัทร ทองเปลว

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๖๑ เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์
ยิมพราย

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กหญิงบัณฑิตา คงคาล้อม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กหญิงภษร อมรถกลสุเวช

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงวรวลัญช์ จันทร์ทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๕ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กหญิงนำฝน ทองใย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กหญิงอัญรินทร์ จิรเลิศพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กชายชานนท์ ทิมประดับ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กหญิงกฤติญา กาษี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กหญิงศิริมาศ อินคำมา

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงพรลภัส เพ็ชรดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กหญิงสุภาวิดา กิงกุล

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กหญิงรัชญาธร ทวีประยูร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กหญิงกนกภรณ์ ขันทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงกนิษฐา ไชยพฤกษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กหญิงจิดาภา ภูผาแดง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กหญิงพรวิสา ภูธนะกูล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กหญิงวันทนีย์ วงค์วาท

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กหญิงศุภิสรา จิตตโคติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กชายธีรภัทร์ มาตย์เทพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กชายศุภกร จักรคุ้ม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กชายเอเธนส์ คำวัตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ จันทร์อาร่กษ์

ั

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กหญิงปานณศิลป เสมอวงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กหญิงพิชญากร กันอินทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กหญิงอภิสรา กลินฟุง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กหญิงนภัสร ตรีรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กหญิงกุลสุภา ภิญโญชนม์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กหญิงปุณยาพร ใจคิด

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา ปรีดารัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงอังคณา จันทร์ภักดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงอาทิมา พรหมบุตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ลุ่ม  

รย ๒๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงกุลชญา ไพพินิจ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กหญิงธีราพร เกลียงกมล

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กหญิงนาขวัญ แคล้วคลาด

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงปาณิสรา แก้วปริมประ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กชายพีรพัฒน์ เงินทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กหญิงเพียงฟา มีชู

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กชายรัชพล อุ่มสุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กชายศุภณัฐ จันทร์พุ่ม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๖ / ๑๘๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงสุวภัทร พูลสุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงอรชร ด้วงดำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงชาลิสา เจริญสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กชายฑีฆายุ สัมพันธ์อำนวย

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงบัณฑิตา อุทา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กชายภัทรวิน ยอดสุขา

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กชายสรสิช แฉล้มลำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายเอกณัฎฐ์ อยู่ยง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงสริญทร ประสุวรรณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายคุณากร โกษาแสง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ บูรณกิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กหญิงธนวรรณ ละมัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กหญิงเพ็ญเพ็ชร ศรประเสริฐ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายนวพล พุฒหอม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กหญิงสุรัสวดี อยู่คง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กชายกฤติน วิวัฒน์โยธิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กหญิงสรีรำไพ แจ้งโลก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กชายรัชชานนท์ เต็มชุ่ม

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ คงคารัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงธนสรณ์ จันทวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กชายศุภณัฎฐ์ บุตลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กชายจิรฐา จันทรุทัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงกัญจน์รัศม์ บุญยังยืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กชายกรภัทร์ แดนสามสวน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงชฎาธารี สีหาเสน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กหญิงชาลิสา แสนสุข

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กหญิงโชษิตา สมบูรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กชายภรกฤช วงษ์กลม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กชายณภัทร อุทัยวัฒน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กชายทีปกร เจริญพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กชายธนภัทร เกตุปลัง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กหญิงธันยชนก ประสานสุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กหญิงบุญสิตรา ปราณนัทธี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กหญิงริณรดา จีนโน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กชายธิรกานต์ เกตุสุริยา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๗ / ๑๘๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กหญิงณภัทร ณ รังษี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กหญิงนวพร บรรจงอักษร

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กหญิงนันท์นภัส วงค์ดวงผา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กหญิงนันท์นภัส เสริมวิฑูรย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กหญิงเบญญาพร เกตุอำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กชายชนธัญ น้อยคำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สวรรค์โพธิงาม

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงภรชนก สุภคุตป

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงวรวรรณ จินดาวงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงสิริเกศ ตัณฑกูล

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กหญิงอภิชญา พวงผกา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงดรัลพร ทิพย์โพธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กหญิงประภาภัคร เกษรศิริ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ วันต๊ะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงปญจพร อ่อนพุทธา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กชายสิทธา นิลวานิช

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กหญิงอัสรา ทราจารวัตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กหญิงกตาธิการ ภายไชยสงค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช กุลัดนาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กชายอัษฎกร เทียบเทียม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กชายณศกล อมรทัศนสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กหญิงชยพรรณ สุวรรณโชติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงปุณณภา ทองบริบูรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กหญิงกีรติ ธิติเสรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กชายชโนทัย วังเกษมสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงพรรณธิภา เรืองศิริพัฒน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กชายอภิวัฒน์ สุวรรณธาดา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กหญิงจิรัชญา ดวงจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๖๓
เด็กชายเจษฎา นวลโฉม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กชายธนภัทร บัวคะพา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กหญิงปณฑิตา เสนสอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กหญิงพลอยชมพู วงศ์ทองนิล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กหญิงสุชานันท์ เฉียบแหลม

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กหญิงอินทิรา เสียงเสนาะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงณัฎฐกันย์ ประดิษฐ์ค่าย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายระพีพัฒน์ ญาณปญญา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กชายศุภณัฐ บุญผ่อง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กหญิงชญาดา แซ่กู๋

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กชายเอกราช เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กหญิงกนกอร มายาสัน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กชายปณฑ์ธร ขวัญเขตต์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงนันท์นลิร วงวุฒิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กหญิงภคนันท์ จันทร์บำรุง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กหญิงอินทิรา ทุมดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กชายฐนกร โพธิปาน

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงอรปรียา นววิภาพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กชายธนบดี ศรีจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กชายรัชฐาวิชญ์ กฤศธนาวริษฐ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงนัทธมน คมโนภาส

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กชายจักรกฤษฏิ

์

วิเศษธร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กชายธารากร หอมรืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุญเสริม

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กชายพีรพล จันทร์อ่อน

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กชายทักษ์ดนัย วังเกษมสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กชายธวัล จันทร์ละมูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายธราเทพ วรเวช

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กหญิงพิชยา ยัณรังษี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กหญิงวรดา วงษ์ศิลป

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กชายอานนท์ วิเศษพูน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กหญิงปนมณีจิต ดำแปน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กหญิงชลธิชา นิสังกาศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กหญิงชโลทร พลเยียม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กหญิงธนวรรณ จันทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กหญิงธิดา รอดพ้น

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กชายพณิชพล ธำรงลักษณ์กุล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงปาริฉัตร วรรณศิริ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงพรรณา สุวรรณหล้า

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บำรุงปรีชา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงสุภาวรรณ มุมตะขบ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กชายกฤติน สิมมาทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖๙ / ๑๘๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กชายธีรเจต วงศ์เสงียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กหญิงปติมา มีสบาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กชายพสธร พูลจุ้ย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงวรรจชนก เกิดแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ มันประสิทธิ

่ ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงอักษราภัค ศิริพิทักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กชายฐิติพันธ์ จันทรวัติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กชายฉัตรมงคล พูนสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กชายอภิชัย แก้วใส

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กชายชนาภัทร แซ่ตัน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงปพิชญา ภิญโญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กหญิงธัญญา พระเกตุ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กชายเปนต่อ มากประดิษฐ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กชายบูรพา ชูสุข

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กหญิงกุลจิรา โชติชัยพร

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงนริษา บุญวุฒิ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กหญิงนัทธิยา จันทรัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กหญิงธัญพิชชา แสงสุขา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กชายธีรนันท์ เชือสนุก

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

หาญธงชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กชายพัสกร เพิมพูน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ ใจคำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กชายก้องภพ กลินจรูญ

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กหญิงธนภรณ์ สว่างศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๒๙
เด็กชายเพชรเก้า บุญรักษา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กชายวรพล รืนเริง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กชายปฐพี ดอกไม้ไหว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กชายกันตภูมิ สะโตนาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๓๓
เด็กชายกิตติพงศ์ นาน่องโกรน

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กหญิงจิรฐา สร้อยสุดสวาท

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กชายธนดล นนทเลิศ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กชายธนสิษฐ์ พยัคฆ์เพ็ชร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กหญิงวริศรา พุทธสังฆ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กหญิงอนัญญา ถนอมรอด

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กชายอรรณัต สมุนไพร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๐ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา หลักทรัพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กหญิงแพรพิไล กองเงิน

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กหญิงชลธิชา วิโค

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กหญิงภคพร พรหมรักษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กชายเมธังกร มากสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงอินทุอร อภิบาลศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กชายธนกร อินทร์โพธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กชายพัชร สิงห์แก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กชายนิลกรานต์ ชัยชาญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กหญิงสุชานาถ ลิมสกุล

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายกช เหลียวหยง

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กชายกรเทพ พฤกษ์สินงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กชายณภัทร บุญยก

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กชายพิทวัส รอดภัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แสงสุขขา

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กชายสิทธิโชค ธรรมชาติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กหญิงธนาพร อินทนู

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กหญิงธิดาพร วงศ์มาก

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กชายปภินวิทย์ แดนไผ่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กหญิงปยธิดา ทวยหาญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ สรรเพชร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ แก่นจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กชายศิรชัช สาครเสถียร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กชายอภิวัฒน์ บัวสระ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กชายภานุ ตันศิรินาถกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กหญิงปุณยาพร เปาอิม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กชายภีรเดช หล่อจิตต์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กหญิงคฌาทิพย์ แก้วประดับ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กหญิงณัฐลภัส มัชฌิมะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กหญิงนริศรา จิตตำนาน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงประภัสสร

เจริญงามวงศ์วาน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กหญิงพชรพร สุวรรณมาลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กชายวุฒิชัย สกุลเชือ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กชายสรัล พันธุ์แตง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กชายพนธกร ลีสุนทรไพศาล

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๑ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กชายจิรวัฒน์ คำลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายปณณพัฒณ์ ชาญวิทิตกุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กหญิงปย์วราภรณ์ สุขสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กชายพีรภัทร พลเยียม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กหญิงสุกัญญา เกล้ากลาง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กชายสุทัศน์ โรยนรินทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กชายทักษ์กวี จอมลา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ เมืองช้าง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กชายภูมิภัทร สัมมาสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กชายอธินันต์ ขำทัพ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กหญิงกาญจนา ชมภูดาษ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กชายจักรวาล ศรีนัคเรศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กชายชัยภัทร รัตนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กชายชัยวัฒน์ รัตนะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กชายณัฐพนธ์ ชาวบางน้อย

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงดาริน ชวัชกลาง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กหญิงเบญญาภา ชุ่มวิจิตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กหญิงอรพิชญา สกุลพิทักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กชายกันตินันท์ หนูแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กชายธงชัย รัตนวีระชน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กชายพลรัตน์ สมปวนตา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กชายรัฐภูมิ โกรัมย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กหญิงประภาพร อือฉาว

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กหญิงพัสรียานันท์ นิลจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กหญิงพีรณัฐ ลียะทา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงอัญชสา แก้วศรีอ่อน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม โขด  

รย ๒๔๖๐/๖๐๐๑
นางสาวแก้วดี อินถาแปน

๑๔/๑๐/๒๔๙๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๐๒
นายบุญสุข หอมหวล

๑๔/๐๑/๒๔๙๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๐๓
นางสุรีย์ เพิมพูล

่

๑๓/๐๙/๒๕๐๑

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๐๔
นางสาวพรจิตร เอียมจุฬา

่

๑๕/๐๖/๒๕๐๒

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๐๕
นางพัทธนันท์ ห้องใส

๒๙/๐๖/๒๕๐๗

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๐๖
นางพัชรินทร์ สุวรรณเจริญ

๐๑/๐๙/๒๕๐๗
ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๐๗
นางสาวกุลรัตน์ แซ่หลิม

๐๖/๐๒/๒๕๐๙
ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๐๘
นางสาววิลัย อินสาคร ๙/๒/๒๕๐๙ ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๐๙
นางสาววิเวก เพาะปลูก

๑๓/๐๙/๒๕๑๐

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๒ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๖๐๑๐
นางคำนวน ศิริฟอง

๑๒/๐๓/๒๕๑๑

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๑๑
นางสาวสุวิมล โตอดิเทพ

๒๖/๐๔/๒๕๑๒

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๑๒
นายวัณนะ ศรีวิชิต

๐๖/๑๑/๒๕๑๒

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๑๓
นางสาวสุวรรณ เพาะปลูก

๒๒/๐๓/๒๕๑๔

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๑๔
นางสาวประทุม บำรุงพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๑๔

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๑๕
นางสาวปยะพร ใหญ่กล้า

๒๐/๑๒/๒๕๑๕

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๑๖
นางชนานุศภัต ค้าโค

๐๙/๐๕/๒๕๑๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๑๗
นางสาววรรธนวรรณ ทองเกตุ

๑๔/๐๗/๒๕๑๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๑๘
นางสาวนพักตร์สร พงษ์สินธนธร

๒๓/๑๐/๒๕๒๑

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๑๙
นางภุชชัชชา อิมเจริญ

่

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๒๐
นางเกณิกา ผุยมูลตรี

๐๖/๐๔/๒๕๒๗

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๒๑
นางสาวอมาวสี พูลมาก

๐๕/๐๔/๒๕๒๗

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๒๒ ว่าที ร.ต. เกียรติศักดิ

่ ์

รัตนวัน
๐๖/๐๑/๒๕๒๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๒๓
นางสาวนันท์ณภัส สยุมพร

๑๓/๑๐/๒๕๒๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๒๔
นางสาวนนท์มนัส พิทยธีราพงศ์

๐๗/๑๒/๒๕๓๐

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๒๕
นางสาวสกุลเกตุ บัวศรี

๐๙/๐๘/๒๕๓๕

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๒๖
นายมนต์ทิวา สงคราม

๑๐/๑๐/๒๕๓๕

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๒๗
นางสาวสมฤดี มนต์ประสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๓๖

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๒๘
นายอรรถพล บุญตะนัย

๒๑/๑๑/๒๕๓๖

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๒๙
นายรัฐนินทร์ ขวัญสมบูรณ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ชัยยันตร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กชายวรวิบูล ลับกลาง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายพงศ์พิสุทธ์ บุงพรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงจารวี พงษ์พนัส

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กชายกิตติธัช หนาแน่น

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงมาริสา ปนทวี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงชลธิชา ปนทวี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กชายธนากร ศรีบุบ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กชายโชคมงคล ศรีต๊ะสาร

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กชายพงศกร กล้าหาญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กชายชาติกล้า สงสาร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายธนชัย เสือเสน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงจิราพา วงศา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงณัฐธิชา ทองอินทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงจิตรวดี สิงหาเวช

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๓ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงอัยรดา ปลดปลิด

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายณัฐพงษ์ แผลงศร

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายเขมทัต หอมหวล

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กชายวิจักขณ์ อุดม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กชายทะนัด ไกรสร

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงธัญชนก เกิดมณี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กชายอาทิตย์ ประยูรรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงชัญญา อุ่นไฝ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กชายพีรพล ชุมเสน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงพรยมล ร่มกุหลาบ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายวรายุทธ ทองน้อย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงนาโอมี สะมา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กชายธนกฤต พรมสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กหญิงณัฏฐนรี ภูดาย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงณัฐณิชา นิมนวล

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายธรนินทร์ พิมเสน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายจารุภัทร วิทูรแดนไพร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กหญิงนภาดล จักจัน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กหญิงวนิดา กุลไธสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายลาภวัฒน์ หังโส

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กชายพชร คล้ายสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กชายทรงพล นนทวารี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กหญิงศุภมาส กาศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายณัฐดนัย บัวปอม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายวชิรวิทย์ น้อยจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี มีจันโท

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงมณธาทิพย์ พุกสาย

๓๑/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กชายธีรภัทร์ ดวงอาจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กหญิงพิมญาดา ราชกะวีร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กหญิงบงกช กิจรัตนา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงปนัดดา กาแก้วนิตมาน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กชายธันวา หอมเมือง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยอดเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงเสาร์แก้ว นามยี

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กหญิงวรวรรณ เหวจะบก

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๔ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ บุราณรมย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กชายอัษฎกร สุธิ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายนรภัทร พรรณยา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กหญิงราตรี นวนชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไชยรินทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายพุทธิพงศ์ มังกร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทียงรัตน์

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แพงแสน

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงอรัญญา พรมวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงภารุวรรณ สุธิ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กชายวีรเทพ ทองยอด

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายพงศกร เมฆสุวรรณ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิม่วง

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายพิพัฒน์ เพ็งไธสง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายจิรภัทร สายบุญขันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กหญิงอมิตตา คำรังศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายชิษณุพงษ์ มังคล้าย

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายฐิตินันท์ แสนบุญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ ชันณะสา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กชายมงคล จิตต์ดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๐๐ เด็กหญิงจันทรกานต์ สุวารินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กชายนิธิศ ศรีน้อย

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงพิชญธิดา เทียนทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กหญิงจรินญา เวชศาสตร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายจีต้าร์ ยุบุญมาตร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายภูวนาถ คุณเพ็ง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กหญิงฉันทิสา เอนกพงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายเศรษฐพงษ์ แก้วนอก

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กชายจิรพัฒน์

สุวรรณคงคาล้อม ๒๐/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ พรมน้อย

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กชายศิรชัช โพธิศรี

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กชายธนบดี หลาบหนองแสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กหญิงธันชนก คำภี

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กหญิงกนกพร สุวรรณ

๓๑/๙/๒๕๔๙
ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กชายพัชรพงษ์ ตุ้มคำมา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๕ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กหญิงวิลาสินี งามสม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กหญิงจิรภัทร เนียมหอม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กหญิงอรวรรณ ปลดปลิด

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ ปนกลาง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กหญิงอภิญญา ปราโสรักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายอิทธิพล ฉันทะรักษา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กชายปญญพัฒน์ พวงมาลัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กชายจักรพงษ์ โคกพูน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กชายอาณัฐ กุละคำแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กชายชาคริต ธเนศอนันต์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กชายธนพัฒน์ พรมวิชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กชายพลกฤต เดชคุ้ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กหญิงสุพิชญา บุญปก

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ตะวงษา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กชายณัฐภัทร แพงศรี

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงวรัญญา ควรคนึง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กหญิงเมธาวี อารีรอบ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กชายกมลภพ โกสุมา

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กชายภาณุพงศ์ บงแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๓๔
เด็กหญิงกัญญารักษ์ ธงชัย

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กชายนรวิชญ์ โพธิทอง

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
ศพอ. วัดโขดหิน โขดหิน  

รย ๒๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กชายธนโชติ ดีอินคำ

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กชายจักรติวงศ์ แก้วทา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๓๘
เด็กชายณัฐพล สมพิลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๓๙
เด็กชายธันวา ฤทธิสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กชายเพ็ญเพชร์ เข็มทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กชายจรรยาวุฒิ วงค์แก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๔๒
เด็กชายจีรพัฒน์ ภูทองขาว

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๔๓
เด็กชายภาคภูมิ เบียดขุนทด

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กหญิงอรพรรณ จันดาวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทรัพย์ภักดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กหญิงนริสรา จันชาดา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กหญิงเอวิตรา วิริยะผล

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กหญิงฟาใส เดชผล

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กชายธีรดนย์ ดวงพุฒ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๖ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กชายพีระพงษ์ สวะลิ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กชายภาณุสรณ์ โพธิศรี

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กชายนราวิชญ์ อนุจร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กชายวันเฉลิม สุขวงค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กหญิงดวงกมล กิจจริต

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กหญิงประติพา ทองดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กหญิงพิฤทธิษา พรมประเสริฐ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กหญิงภารดี เจาโจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กหญิงพิมวดี รามัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กหญิงขวัญจิรา ทองสีมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กชายนครินทร์ พุทธโคตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กหญิงอาทิตยา สิงห์เสือ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กหญิงพนิดา แวงวรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กชายธนกฤต กมล

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กชายวชิรพงษ์ สิมสีดา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กชายศุภกฤต คำดี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กหญิงรจนา เล็งทรายสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กชายธนวิชญ์ สระทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ขอนพอก

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีอุบล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กรรณสูตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีพานิช

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กหญิงอรวรรณ จันเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กชายชัยภัทธ์ บินเย็น

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กหญิงพรปวี บุญดาราช

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กชายยศพร หาวิชา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายจอม หม่อง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กชายสรวิศ สายพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กหญิงปรายฟา มหาสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กหญิงชลธิชา ชาธงไชย

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๘๐
นายปวัฒน์ อ้นเหลือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กหญิงเจนจิรา แสนดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กชายนันทเดช เทพณรงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กหญิงพิยดา จันทร์สว่าง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงชนิสรา ทุมสวัสดิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๗ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงพินิศา ม้าจีน

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงพรนภา ตลับเงิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงกุลนัฐดา ชาลีหอม

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงชลิตา อินทะฉาย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ กินะสีทา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กชายณัฐภูมิ ยาวาป

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงเจนนภา ชันชินบัญชร

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงวิภา ไพราม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กชายณัฐพล ศรีเพ็ชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กชายวรากร ขอคตสำโรง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กชายโกวิท หินขาว

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๙๖ เด็กชายศักดินครินทร์

์

ชืนอุรา

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บางวิเศษ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กชายไกรวิทย์ ต้นเกษ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กชายก้องภพ นาคเปา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายสุรดิษ ปรางพิทักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายพีรัชชัย เสชัง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายปฏิภาณ เหมือนโพธิสกุล

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายฉันทกร ธิมาชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหมจันทึก

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ภูเหล่าม่วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กชายภานุ ชัยคำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ผ่านภักดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กชายฉันทพัฒน์ เชือจีน

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงเพียงขวัญ พงค์วิเศษ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กชายรพีพัฒน์ สุขท้วม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กชายธนภณ ทนนาดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กชายรัฐภูมิ แย้มกระจ่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กชายธนวัฒน์

ศรีสังข์ ณ อยุธยา ๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กชายอภิวัฒน์ โคกโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กชายอภิเดช สอิงทอง

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อาจสิงห์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ยุติธรรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงเบ้า

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กหญิงกมลชนก ตุ้มทรัพย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๘ / ๑๘๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กชายพัฒนธร เมืองซอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กชายณัฐพล สีมารถ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กหญิงสุนิสา ฟกตระกูล

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กชายปริวัฒน์ ทองวิเศษ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กชายทรงยศ ถาพร

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กชายธนกร ตะเภาลอย

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กชายวัชรากร ศรีโพอุ่น

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กชายรัฐนนท์ สาครขันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กชายวุฒิชัย ลอกระโทก

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๒๙
เด็กหญิงพรรัตน์ ศรีพรหมมา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายมนัญชัย รอดยัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กชายพชรพล พานแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๓๒
เด็กชายชัยวัฒน์ อินเมฆ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กชายนพรัตน์ แก้วจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กชายสมพงษ์ ทองสุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๓๕
เด็กชายเจนธรรม รักสุทธี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กหญิงมลธการ วรรณวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงนิตยา สอนสุภาพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ แพงโงม

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๓๙
เด็กชายวรพล แก่นกล้า

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กหญิงสุมินตา อินทร์สุวรรณ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๔๑
เด็กชายเปลพิหัตถ์ นำผึงทอง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กหญิงมนทกานต์ บัวยะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๔๓
นายณัฐกรณ์ เมฆวัน

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๔๔
นายธงชัย กิจเกือกูล

้

๒๙/๗/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๔๕
นายธวัชชัย อุ่นใจ

๑/๑๒/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๔๖
นางสาวนุจรี ภักดีแก้ว

๒๖/๓/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๔๗
นางสาวพิรดา กวดขัน

๒๐/๘/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รย ๒๔๖๐/๖๒๔๘
นางสาววาทินี กุมภศุก

๒๕/๓/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗๙ / ๑๘๐

้
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รย ๒๔๖๐/๖๒๔๙
นางสาวสมลักษณ์ พิมพ์เสน

๑๒/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า วัดชากลูกหญ้า  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมกวี)

เจ้าคณะภาค ๑๓

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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