
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดระยอง  ภาค ๑๓

ส่งสอบ ๔,๔๗๑ คน ขาดสอบ ๖๗๒ คน คงสอบ ๓,๗๙๙ คน สอบได้ ๒,๕๑๒ คน สอบตก ๑,๒๘๗ คน (๖๖.๑๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายชนายุทธ จันทร์พิทักษ์

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงวิชญาพร วิเศษ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ แดงอรุณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงขวัญชีวา คงภักดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงชุติมา เภาตุ่น

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายณัฐวัตร บุญกอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายตราตา เลาหะพฤฒิสาร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายทินณภัทร ปนคง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงนันทิตา เกิดมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงปณิธาน ชิยางคะบุตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายปณณทัต โพธิแก้ว

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายภคนันท์ พงษ์ศิลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงภัทรพรรณ ชูรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงมณฑกานต์ ยิมประดิษฐ์

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สำเภาทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงวิชญาดา แสงกระจ่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงสิรินดา เหลืองอร่าม

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงหทัยวัลลภ์ ขจรมา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงอนัญญา นาคสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงอภิสรา นามงาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงอัญชลี กิงเกตุ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงอุรวี สุรวัฒนะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงเขมิกา อะโสต

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงเปมิกา แย้มกลิน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงมนัสชวีณ์ สุวรรณผล

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายคุณาธิป สมนึก

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๒๗
นางสาวสมหญิง ไทยพล ๕/๙/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๒๘
ว่าทีร้อยตรีนิศาชล

่

หูเขียว

๑๕/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดปาประดู่ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงญาณิกา ลำดับชัน

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงภัททิยา บุญณเรก

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายณัชพล จันทรา

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดในไร่ วัดในไร่  

รย ๒๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงกฤติกา บริบูรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายกันตพัฒน์ สร้างบุญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายจิรวัฒน์ สารารัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงจิราภัทร ทวีสัตย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายจิราวุฒิ อาญาเมือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงฐิตาภา แสงไตรจะโปะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายณัช บุญมาก

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงณัฐชยา ทิพนาค

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายต่อศักดิ

์

ขิมโคกกรวด
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายทศวรรษ ศิริมหา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ จินะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายทีปต์ ประมวล

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายธันวา หุ่นดิษ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายนฤสรณ์ ศิริมหา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงปณัฐสา ศรีวนิชย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงปนัดดา พ้นภัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายปรัชญา มหาจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ยาศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายพงศกร เขตรสมุทร

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายพรปญญา พันธ์โมก

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายพรหมพิริญะ ฉิมหาด

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายพัชรพล พิมพ์ขาว

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายพีระพัฒน์ บุญเชิด

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ สุขไทย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายวิษณุ สุนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายศักดิดา

์

รัตนวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงศิรดา ไทรย้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายศิโรดม ไพบูลย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายศุภกฤต ขำเจิม

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายสรวิชญ์ เกษมสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายสันติ ขุมเงิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงสุทธิดา ต๊ะประจำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงอริสา บุญยิง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายฮาซาน นรินทร

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงกัญญารัติ บุญช่วยเหลือ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงกัณฐิกา มาสเตอร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายกิตติพงศ์ ชำนาญกิจ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ย่องใย
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายคณินธนา ทองโคตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายคุณาวุธ เขียวอ่อน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงจันสุดา ดวงทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงจิราพร อาญาเมือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายจุลจักร์ รอดสุวรรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงชญาดา ศรีสร้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายชุมพล แดงพวน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายณัฐนนท์ มิงเมือง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงดวงกมล เจนวารินทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงดารารัตน์ เสียงประเสริฐ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายทิวากร สวัสดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงธนาภรณ์ อารอบ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายธรรมนูญ จันทร์ขำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายปฏิพล แสนภักดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงปาริชาติ เขียวหวาน

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายศักดิดา

์

มาลัยพิศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงศิลามณี เชิดภูเขียว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงสาธินี ประทุมพิทักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงสุจิตรา สังข์ทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ พลายคุม

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

เครืออินทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงดวงหทัย ศิริทรัพย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงธีรกานต์ มหาเขต

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงอภิญญา ทวีคูณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงอรทัย ชัยชนะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงโสรดา กนกทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตะพงนอก วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายกมลภพ เนืองจำนงค์

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายกวินวัตร แก้วชิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงฐิติมา มีจันเพ็ชร

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงปทมวรรณ แสนศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงปาริชาติ ปาลศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแกลงบน วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายมนต์สิทธิ

์

คำสีทา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายสรายุท สีหวาด

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแกลงบน วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงเกษมณี จันทร์เกตุ

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแกลงบน วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงแก้ว อึง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแกลงบน วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายธนธรณ์ เบ้าคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแกลงบน วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ นวลคา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงกรวรรณ คำจันศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงกรวลัย จำปาเรือง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงกฤติกา เวชลำฤทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงกัญญากร สุขใส

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงกัญญาภัค เอมอุ่นจิตร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงกัลฐิกา อาจดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงกิตติกา วิมลศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงขวัญจิรา เสน่ห์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายขวัญแก้ว เขียวสด

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายจักรกฤช ทองดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงจิรภิญญา บุญชูวิทย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงชนิดา ปานทสูตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงชนิดา รัตธนนิตย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายชลดรงค์ ชูศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงชลติกานต์ ฉุนเฉียว

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ ยิมละมัย

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๒๓ เด็กหญิงณัฐชาฐิตาพร
กลันพรหม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สินธุชล

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายณัฐพล บุบผาวงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายณัฐภัทร รัตนวิจิตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายธนพล แต้มพงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงธนัชญา มณีอรุณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายธรรมชาติ เวลาดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๔ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายธวัชชัย หยุดรัมย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ เสียงวิไล

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงนารีนารถ ดาลุนฉิม

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายบุรธัช หงษ์อาจ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ พ่วงพิศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงพรนภา บุญเลิศ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงพรรณกร นวลจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงพรรณธิภา แสงวันทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายพรเทพ จันทรัตนา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายพสุเทพ บุญทรัพย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงพิมภัทธรา นิสสัยซือ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงรัญชนา ศิริวงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงรินรดา เล็กรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กรมภักตร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงลดาวัลย์ วงศ์อยู่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายวุฒิกร เบ็ญจา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงศตรัศมี ขำรัก

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายศุภณัฐ แก้วอรุณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๔๘
นายศุภากร แสงเพ็ญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงสาธิตา สายทองคำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงสานิกุล เซียงหวอง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายสิทธินันท์ หมอกโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงสุจิตรา ประกอบเกือ

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงสุชาดา บุญเลิศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายอนิรุต บุญเจือ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงอัญธิกา อาจดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายอิธฐิพล จันทร์ละออ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงเบญจพร โพธินาค

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายเพ็ญเพชร ปยะสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงกมลวรรณ สุวรรณโชติ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๖๐ เด็กหญิงกฤตญาภรณ์
กองทรัพย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงกฤติกา ทรัพย์ชูงาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายกฤษณะ สุทธินนท์

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายกวีเอก สดใส

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงกิตติมา สุขประเสริฐ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๕ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายจักรพงศ์ เวชลำฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายจารุกิตติ

์

แสนคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายจิรเมธ ประกอบเกือ

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายจีรพงศ์ สาลีลาด

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงชนิตา ว่องไว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงชนิตา ศรีละมัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงชลธิชา เจริญจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงชลธิชา เบ็ญจา

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายชัชพงศ์ สุวรรณ์เอียม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายชานนท์ ทองระอา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายฐิติศักดิ

์

กรมภักตร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายณภัทร บุตรวงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ไทยพินิจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายณัชพล ไกรอินทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงณัฐณิชา เล็กรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายณัฐพล รุจิวงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายทินภัทร ยินดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายธนธรณ์ บุญจุนันท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายธนวรรตน์ ปริญญาพัทธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายธนวินท์ แสนจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงธนารีย์ จันทบุตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงธนารีย์ ใจล้อม

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงธิดาวัลย์ หวังแซงกลาง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ รัตนวิจิตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงปองกานต์ บุญช่วย

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงปทมา บุญต่อ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายพีรพัฒน์ มงคลพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงภัณฑิรา แพนทิพย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายภาณุกร พันธุ์ศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงภานุชนารถ แดงบุญเลือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงมณฑิตา แซ่ฉัว

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงมณธิชา ชูเนียม

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายมาร์โค ชติคเคล

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงรวิสรา แวววับ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงรินรดา ประมล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๖ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงรินรดา โพธิเศษ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงวรรณดี เบ็ญจา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงวิลันดา หมันเพียร

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายวีรภัทร ยนต์พงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงศิริพร อามอ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายศุภกร เกตุพัฒน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายศุภณัฐ ผิวขาว

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงสุชานันท์ อัจจนานนท์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงสุภัค ภักดีงาม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ หิรัญญา

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ภิริโย
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายอนาวิล วงศ์ละคร

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายอรรถกร จันทร์หอม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายอรรถกร แสนงาม

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายอรรถพล สุขสนาน

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงอริสรา ทองรอด

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงอริสา เสน่ห์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงอาริสา เล็กรัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงเหมรัตน์ อินภักดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงนงลักษณ์ สีโพธิกลาง

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๒๐
นางนิราพร พันธุ์ภักตร์

๑๗/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๒๑
นางสาวสินีนาฏ จีระสุข

๑๒/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๒๒
นางสาวหัทยา ชนะสิทธิ

์

๒/๑๐/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๒๓
นางสาวนันทกาญจน์ บุญก่อเกือ

้

๘/๐๘/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๒๔
นายวิทวัช ตู้จันโต

๑๙/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๒๕
นางสาวเพชรมณี จันทะนี

๑/๐๗/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๒๖
ว่าทีเรือตรีสุรพล

่

พิศดาร
๕/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๒๗
นางมนัสพันธ์ ฤทธิณรงค์

์

๑๕/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัด  

รย ๒๕๕๙/๐๒๒๘
นายภพลาภ โพธิทองคำ

์

๑๒/๐๘/๒๕๐๗

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๒๙
นายวิสันต์ สงวนพงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๑๔

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๓๐
นายมังกร นักเทศน์

๒๐/๐๙/๒๕๒๑

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๓๑
นายสุรศักดิ

์

เสือเดช
๒๐/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๓๒
นายกิรติ บุญรอด

๒๖/๐๓/๒๕๓๒

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๓๓
นายกฤติพรรดิ แสนใจกล้า

๑๕/๐๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานเปดห้วยโปง วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงณัฐวดี อบมาพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๗ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทียงอยู่

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงกาญจนาพร จำปาบุรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงจิณณพัต แผ่นหิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายฉัตรทกร สมรู้

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงชาลินี ใช้โฉมยงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายทีรวัช วงษาเนาว์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายธีรภัทร พรมศิริ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงนันทกานต์ โพธิจารย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงปณิตา ถัวอรัญ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงปยธิดา จันทร์นุ่น

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงพนิดา แสงใหญ่

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายพีรภัทร กรมนวน

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายภัทรพงศ์ มาตสะอาด

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงมัลลิกา ทิมแปน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงวทันยา ปลืมผล

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงศรุตยา แกล้วการไถ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงศศิฉาย เกษคำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

รักราช
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิเงิน

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงสุนิสา อินเลียง

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ผ่องประโยชน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงสุภาพร บรรลือทรัพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงสโรชา สุทธิสาร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงอริสรา คำสีทา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงอริสรา จันทร์อ่อน

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงอุทุมพร นามรัตน์ศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงเก็จแก้ว สดศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายจักรรินทร์ เชาว์สุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายจิรศักดิ

์

จูด้วง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงจิราภา ภูต่อยอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายธรรพ์ณธร ปอมคำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงลูกเกษ ตุ่นคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดห้วยโปง  

รย ๒๕๕๙/๐๒๖๗
นายศุภศิลป ธรรมธิลา

๒๒/๑๑/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๖๘
นางทัศนีย์ แสนอุ่น

๓๐/๐๓/๒๕๐๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๖๙
นางสาวณัฐชนันท์พร พิพิตรภันย์

๐๖/๐๖/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๒๗๐
นางสาวณัฐพิชา ศิวัชโภดิน

๐๙/๑๐/๒๕๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๗๑
นางสาวปาลินี หนูทองจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๗๒
นางสาวปูน วิเศษศรี

๒๒/๐๖/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๗๓
นางสาวเพ็ญนภา ชะนา

๑๒/๐๙/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๗๔
นางสาววนิดา โคตถา

๐๑/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๗๕
นางสาวสวภัทร บุญเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๗๖
นางสาวนลินี ศิวายะวิโรจน์

๓๐/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๗๗
นางสาวปพิชญา บุญส่งเสริม

๒๐/๑๑/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๗๘
นายลิขิต อัฐโส

๐๓/๐๕/๒๕๒๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๗๙
นายเพิมศักดิ

่ ์

ผลห้า
๒๐/๐๔/๒๕๒๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๘๐
นายประกาศิต สังข์สุวรรณ

๐๑/๔/๒๕๑๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายปรเมศ บำรุงอินทร

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายภวัต เชียวชาญเรือ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายสุริยา ปนสุภา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงธนพร วิเชียรกาญจน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงพรชนก ชมภู

๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงพรณิชา พึงพุ่ม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา ละเอียดมาก

๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงวรรณนิษา บุญเฟองฟู

๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ สมแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงสิริยากร พรรคพล

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงศริญญา สาโท

๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงสุวภัทร ตันตะราช

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงอฐิฏิญา การะเวก

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงอารียา เงินโพธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายยศวริศ เจริญสุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายวรายุ มหทองพจน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงกนกกร รุ่งโรจน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงจิรพัชร สังกฤษ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ศิริป

๒๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงชลลดา เหลือชีพ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงณัฐพร ทัศนภักดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ ไกรวิชา

๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงปทมาพร บุญญฐี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงพรหมพร เจริญศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๙ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงเพ็ชรนภา พึงตน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงรวีวรรณ กองปด

๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงวชิราภรณ์ กมุติรา

๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงวรรัตน์ เฉียบแหลม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงวัฒนา สามล

๐๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงสุทธิกา จันทร์ภูมิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงสุธาสินี แสวง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงสุพพัตรา น้อยทรัพย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงสุภาวดี กล่อมแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงอภิชญา ยืนยงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายขจรเกียรติ

์

ไพบูลย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงณัฐชา ไปนา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงสุพัตรา ทุ่งไธสงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายธนภัทร ดีศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายธนะวัฒน์ สีวันดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายธรรมธร บุญรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายปณิธิ ไกรทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายวีรภัทร บุญไสว

๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงเขมิกา แก้วดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงณัฐดนัย ถมหิรัญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงปณฑิตา แดงน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายจิตติ นันเสียง

๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายจิรเมธ โประวะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายณัทพล คงเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ เขียวพละ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงพิมพิมล รองวัง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงมลศิชา หินชัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายธนพล ลือชา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายนนทพัทธ์ พึงจันอุดม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายอุดมศักดิ

์

กรรณิการ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงเกวลิน นางาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงขวัญชนก พ่วงจีน

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงชมพู่ รักสมุทร

๑๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงนิตา นำฟา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงปภาดา แสงเดือน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑๐ / ๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงมาติกา ฟาลฉลันเกอร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายณภัทร ศรีสาคร

๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายณัฐนนท์ แก้วทะชาติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายณัฐพนธ์ ขุมเงิน

๑๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายดนุสรณ์ อินทรีย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายติณณภพ หงษ์หิรัญรัตนา

๑๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายทรงวุฒิ บุตตะกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายภัทรพล ปยะวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายวรโชติ ม่วงแพร

๐๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายวีรเทพ เพ็ชรไทย

๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงจิตรานุช ปรีศิริ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงณัฐนรี สังกฤษ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงธนินธรณ์ ทับทัน

๒๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ ศิริธรรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงสมฤทัย เหลืองศิริ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงอนุสรา จันทะสอน

๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงอรัญญา กุลพงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายกฤษฎา คามรักษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายนรธีร์ คล้ายคลิง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายกษิดิศ เพิกอาภรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ศรีหมืนไวย์

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงชลธิชา วัชระพานิชย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงอัญชิสา ศรศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ มามี

๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายจิรายุ รักษาวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายชญานนท์ งามยิง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายไชยวุฒิ ไพรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายณัฐนนท์ วิเชียรวัฒน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายทินภัทร ปลืมเกษร

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายมงคล แสงพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายวรัญชัย ชลสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายสัณห์พิชญ์ แถวเนิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงพรสุดา โสภารัตนาวัน

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ กลัดลาย

๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายธัญวัฒน์ ขันแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายปณณทัต เหล่ามาลา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายปนพงศ์ พืนผา

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายจิรศักดิ

์

มากคช
๑๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายจิรายุ โชคชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายอรรณพ พรรณกลิน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงวรัญญา พ้นภัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงปยะดา จันทรมาล

๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงฐานิตา ปะโมนะตา

๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงเนือน้อง

้

อนุรักษ์พานทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงอินทิรา เตชะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงบงกช ฤทธิเดช

๒๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

วัดโขดใต้  

รย ๒๕๕๙/๐๓๘๗
นายจตุพล ก้องทอง

๓๐/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๕๕๙/๐๓๘๘
นายวิรัตน์ ประสิทธิแพทย์

๒๗/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๕๕๙/๐๓๘๙
นางฐาณิษา นาคนวล

๒๑/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๕๕๙/๐๓๙๐
นางสาวสมพร เตชะนันท์

๒๕/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๕๕๙/๐๓๙๑
นางสาวตติยาภรณ์ บุตรดี

๓๐/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๕๕๙/๐๓๙๒
นายภานุรักษ์ จันทารักษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงนวลรัตน์ เครือบกระโทก

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายนฤสรณ์ จิตบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิบูลย์วิทยา วัดตาขัน  

รย ๒๕๕๙/๐๓๙๕
นายศุภกร แจ่มดาว ๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๓๙๖
นายธีราพงษ์ รัศมี

๑๐/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๓๙๗
นายเกริกชัย ทาวะรมย์ ๙/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๓๙๘
นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัย ๙/๗/๒๕๑๕ โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๓๙๙
นางสาวจีรวรรณ สุขกระจ่าง ๒/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๐๐
นางสาวณิทธิมน ฟอนตะคุ

๓๐/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายกัมปนาท เอียมเจริญ

่

๒๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงศลิษา เชือถนอม

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงณฤชา แย้มกลิน

่

๒/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายวงศธร สนองกูล

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายศิริวัฒน์ หงษ์โสภา

๑๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายกฤษกร เมืองอินทร์

๒๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายพรสันติ ศึกษาธรรม ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายอาภากร จันทนา

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายจิติพงศ์ จันทนา

๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑๒ / ๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีตะเวณ

๒๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงกิตติพงษ์ เกลาเกลียง

้

๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงนันทิตา ร่วมวงศ์

๓๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงวชิราภา บูลย์ประมุข

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงอัญชลี ประดับผล

๒๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงดาวมณีรัตน์ ทับนำ

๑๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงอารียา สาระกุล

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงชาติตระการ ศรประสิทธิ

์

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงปวีณา ธรรมเกษร

๒๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงขวัญจิรา วงสาเคน

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงปองกานต์ บุณยกะลิน

๒๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงพัชรพร คิดสม

๒๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงศุภรดา สอาดรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงพิชญ์พิมล สมงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงธีราพร บุหลันฉาย

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๒๕ เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์
ประเสริฐผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปทุมาวาส วัดปทุมาวาส  

รย ๒๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายธวัชชัย แก่นจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มุ่งดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายวุฒิชัย อุ่นศิริ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายธัชพล แพงดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายปยนันท์ อุ่นศิริ

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายภาณุพงศ์ มิตรศิริ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงนำมนต์ ม่วงยาม

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงนำฝน ประคำปรึก

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงกัณฐมณี ท้าวศิริ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงวิภาวดี เกิดทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงธาริณี ลำสันต์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ศรีมารักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขนุน วัดปปผลิวนาราม  

รย ๒๕๕๙/๐๔๓๘
นายอนุชา ปราณนัทธี

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๕๕๙/๐๔๓๙
นายนัฐพงษ์ อาศัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๕๕๙/๐๔๔๐
นายตรัยคุณ สรประสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๕๕๙/๐๔๔๑
นายนัฐพล ผุดผ่อง

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๕๕๙/๐๔๔๒
นายทนงศักดิ

์

เกษมพิณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๕๕๙/๐๔๔๓
นางสาวศิริพร แซ่ฝุง

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๕๕๙/๐๔๔๔
นางสาววรรณกานต์ วงษ์ชมภู

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑๓ / ๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๔๔๕
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์อยู่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๕๕๙/๐๔๔๖
นางสาวอวัสดา วงษ์ชมภู

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดห้วงหิน วัดห้วงหิน  

รย ๒๕๕๙/๐๔๔๗
นายธรรม์ณธรณ์ ผุดกระจ่าง

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค่าย วัดบ้านค่าย  

รย ๒๕๕๙/๐๔๔๘
นายจุ่น อยู่สุข

๐๒/๐๒/๒๕๐๔
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๔๙
นายนิคม คูศรี

๑๙/๐๓/๒๕๐๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๕๐
นายประทวน คำเสมอ

๑๘/๐๕/๒๕๐๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๕๑
นายทองมา บุญเกิด

๐๕/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๕๒
นายสนธยา คงดี

๐๘/๐๙/๒๕๐๗
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๕๓
นายประเสริฐ ทังทอง

่

๑๘/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๕๔
นายมานะ สุขศรี

๒๙/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๕๕
นายสุพจน์ ตันประคองสุข

๐๒/๐๓/๒๕๐๘
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๕๖
นายองอาจ หาญกล้า

๒๓/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๕๗
นายบุญชัย มาลี

๓๐/๐๓/๒๕๐๙
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๕๘
นายสุนทร แจ่มกระจ่าง

๑๐/๐๔/๒๕๐๙
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๕๙
นายบุญนาค แกว่นกสิกรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๐๙
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๖๐
นายณรงค์ศักดิ

์

แก้วเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๖๑
นายอัครเดช ไชยยะ

๒๑/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๖๒
นายทองลี บุญเกิด

๒๘/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๖๓
นายประหยัด สีสันทา

๐๕/๐๗/๒๕๑๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๖๔
นายพนมพร พวงใต้

๐๙/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๖๕
นายวิโรจน์ นวลไทย

๒๑/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๖๖
นายกรกฎ ประเสริฐพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๖๗
นายธานี ทองทับทิม

๑๒/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๖๘
นายสีเดือนดิน กัมพูชา

๐๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๖๙
นายกฤชนะ โพธิใต้

์

๑๕/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๗๐
นายภัทรพล รุ่งหิรัญวัฒน์

๐๗/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๗๑
นายกาณฑ์ เกตุมหาศักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๗๒
นายจรัญ จันทร์รัตนา

๒๘/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๗๓
นายพงศ์รัฐศักดิ

์

นาคะชัย
๒๘/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๗๔
นายบันดาล ไชยคำ

๑๗/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๗๕
นายทวีศักดิ

์

ปลวาสน์
๑๕/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๗๖
นายไพศาล มีบุญ

๑๙/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๗๗
นายไพฑูรย์ เพ็งฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๗๘
นายอายุษ เบญจภัคพาณิช

๐๕/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๗๙
นายสุทิศ นำหวาน

๐๗/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑๔ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๔๘๐
นายพันธ์ศิริ สิทธิธูรณ์

๐๒/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๘๑
นายจัด เย็นใจ

๒๕/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๘๒
นายสมชาย ชูวงศ์

๐๒/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๘๓
นายสาธิต สาครพินิจ

๑๗/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๘๔
นายดวงมณี นิลบุตร

๑๕/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๘๕
นายธันทัศน์ จิระวโรภาส

๑๗/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๘๖
นายสุภชัย สุวรรณผ่อง

๑๑/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๘๗
นายบวร จารุณสาร

๑๓/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๘๘
นายวัลลภ ชิดเชือ

้

๐๕/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๘๙
นายเกรียงไกร ภาคศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๙๐
นายคมกริช อุสาห์ดี

๑๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๙๑
นายปญญา นันทานนท์

๑๘/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๙๒
นายอุทัย เจริญมี

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๙๓
นายธนเมศฐ์ พีรภาสวรานนท์

๑๕/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๙๔
นายทองหล่อ แพรเขียว

๐๒/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๙๕
นายลักษ์เล่ห์ หีบแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๙๖
นายอุรุพงษ์ สมศักดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๙๗
นายสุพัฒน์ ผุดผ่อง

๐๒/๐๖/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๙๘
นายวิษณุ อนุวัฒนอาภา

๐๖/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๔๙๙
นายเริงชัย แก้วหนู

๐๗/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๐๐
นายสถาพร ศรีคล้าย

๐๕/๑๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๐๑
นายประสงค์ โพธิมา

์

๐๙/๑๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๐๒
นายนิพล แก้วเรือนทอง

๐๒/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๐๓
นายธีระยุทธ์ สมุทรัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๐๔
นายสำรอง กองแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๐๕
นายศิริบูรณ์ พรมรักษา

๒๙/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๐๖
นายสุวิทย์ มะลิวัลย์

๒๑/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๐๗
นายศักดิดา

์

พินิจพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๐๘
นายนิวัติ เกิดผล

๒๓/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๐๙
นายสามารถ ปานพูล

๐๔/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๑๐
นายรุ่งเรือง เอียมสอาด

่

๐๖/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๑๑
นายรณชัย ปราณนัทธี

๓๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๑๒
นายธนาพงศ์ เดิมพัน

๒๘/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๑๓
นายเกียรติศักดิ

์

มีแสง
๐๒/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๑๔
นายเกียรติกุล กอเซ็ม

๐๗/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑๕ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๕๑๕
นายธีรยุทธิ

์

เกษจินดา
๒๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๑๖
นายสิทธิชัย ขาวนวล

๑๔/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๑๗
นายธำรงค์ มินเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๑๘
นายสมปอง วรสุขสกุล

๑๓/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๑๙
นายเดชา วงเวียน

๑๔/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๒๐
นายจตุพล จันทรคูณ

๒๖/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๒๑
นายศิริพงษ์ บุญพันธุ์

๑๘/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๒๒
นายวีระ มิตรประสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๒๓
นายพูลศักดิ

์

จันทร์ศรี
๐๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๒๔
นายทัศนัย พัดเย็นใจ

๑๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๒๕
นายประสิทธิ

์

โกมุท

๒๔/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๒๖
นายวรวุฒิ ชลธี

๒๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๒๗
นายวิชาญ สุรศัพย์

๐๗/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๒๘
นายเปรม เจริญสุข

๑๒/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๒๙
นายดำรงค์ เพ็ชรรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๓๐
นายสมพร แสงเย็น

๒๘/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๓๑
นายประยุทธ โลสิงห์

๐๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๓๒
นายวชิราวุธ เกรียงไกรยศ

๐๒/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๓๓
นายอนุชา หวานเสนาะ

๒๕/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๓๔
นายเอนกชัย เสนาพล

๒๖/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๓๕
นายอนุพงษ์ โพธิตา

๑๐/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๓๖
นายสายชล รอดรันดา

๑๒/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๓๗
นายอนุวัตร์ วัดอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๓๘
นายบุญชู พวงสิน

้

๓๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๓๙
นายเกริกชัย สละ

๒๔/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๔๐
นายโชค สีวิใจ

๒๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๔๑
นายเทพรัตน์ สมมาตร์

๑๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๔๒
นายณกรณ์ วิทยะสุนทร

๐๘/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๔๓
นายทรงเผ่า เล็กน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๔๔
นายธีรยุทธ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๔๕
นายประเสริฐ ปนภักดี

๐๗/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๔๖
นายสุริยะ รู้ตังดี

้

๐๓/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๔๗
นายชวลิต สัญญจิตร

๑๐/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๔๘
นายมานพ เบืองบน

้

๑๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๔๙
นายธีรยุทธ ทุมมี

๑๗/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑๖ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๕๕๐
นายกิตติคุณ นกสว่าง

๒๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๕๑
นายพิพัฒน์ เฉิดฉาย

๒๗/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๕๒
นายวรงกร ทองเปล่ว

๑๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๕๓
นายชัยยุทธ เจริญศรี

๑๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๕๔
นายภานุวิทย์ ดิสสี

๒๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๕๕
นายกสิกร พันธ์เดช

๒๘/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๕๖
นายสวัสดิ

์

พืชพันธุ์
๐๓/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๕๗
นายสุรศักดิ

์

วงศ์พิทักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๕๘
นายไกรสร ฤทธิเดช

๒๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๕๙
นายมนตรี ภู่ระหงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๖๐
นายสิริกร ใจอารี

๒๒/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๖๑
นายองอาจ บำรุงวงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๖๒
นายเดชา ฟากเซ

๐๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๖๓
นายพรพจน์ มากโฉม

๒๖/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๖๔
นายศิวดล จงสุข

๑๘/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๖๕
นายณัฐพงษ์ สุทธิวารี

๒๒/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๖๖
นายทวีศักดิ

์

วรศ์สรรพ
๒๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๖๗
นายอนนท์ สาหร่ายทอง

๐๔/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๖๘
นายณัฐพล นงนุช

๐๘/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๖๙
นายสมเพียร ราศรี

๐๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๗๐
นายสุเชาว์ เจริญศึกษา

๐๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๗๑
นายมาโนชญ์ งามเสงียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๗๒
นายสนธยา ศรีโชค

๐๓/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๗๓
นายศิริศักดิ

์

ศรีเพียงจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๗๔
นายคมสัน ชูเชิด

๐๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๗๕
นายกุลภพ ภักดี

๐๗/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๗๖
นายจิรวัฒน์ ผลงาม

๑๐/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๗๗
นายคมศักดิ

์

เหล็กเพชร
๑๙/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๗๘
นายปฐมชล ศรีคำม้วน

๐๔/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๗๙
นายภูเมธ ก้องภัทรนันท์

๐๔/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๘๐
นายรังสิต เจริญชืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๘๑
นายปยณัฐ ทิวาวรรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๘๒
นายชลิต พูลเพิม

่

๐๓/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๘๓
นายโกวิทย์ สินศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๘๔
นายธีระยุทธ์ โตเส็ง

๑๙/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑๗ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๕๘๕
นายกฤษณพงศ์ คงเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๘๖
นายวิทยา ร่วมสำโรง

๑๐/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๘๗
นายอำนาจ คล้ายมูล

๑๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๘๘
นายดุสิทธิ

์

บุบผาชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๘๙
นายสุนทร บุญให้

๒๖/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๙๐
นายวัชรา รัตนทัง

่

๒๘/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๙๑
นายวิทยา สีล้ง

๐๗/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๙๒
นายจักรพงษ์ เพ็ชร์อินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๙๓
นายมารุต กลินขจร

่

๑๘/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๙๔
นายปรีชา เชียงผุง

่

๒๕/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๙๕
นายธงชัย รุ่งเกียรติ

๒๖/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๙๖
นายสุริสทธิ

์

นพกูลวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๙๗
นายวิษณุวัฒน์ วงค์สวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๙๘
นายยุทธนา สมสนุก

๑๓/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๕๙๙
นายคมสัน แซ่ซิม

้

๑๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๐๐
นายสุธิวา ชากวิเศษ

๑๘/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๐๑
นายวสันต์ จุลจาจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๐๒
นายศรุต วิริยะกิจ

๒๘/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๐๓
นายพงศ์สุธี พุทธรักษา

๑๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๐๔
นายบุญเสริม เหลืองอ่อน

๑๘/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๐๕
นายฉัตรชัย อรัญวาศรี

๐๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๐๖
นายศักดิชัย

์

แก้วสังข์
๒๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๐๗
นายสิงหา นิลพัฒน์

๑๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๐๘
นายวิสิทธิ

์

แวววับ
๑๖/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๐๙
นายอาทิตย์ สงคูณ

๒๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๑๐
นายสัญชัย ฤทธิงาม

์

๐๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๑๑
นายสิริโรจน์ สิทธิพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๑๒
นายวีระพงษ์ ราชวงศา

๑๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๑๓
นายมานพ นวลนุ่น

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๑๔
นายสมชาย แซ่ลี

้

๑๖/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๑๕
นายสมหมาย จิตรฉาย

๑๖/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๑๖
นายสุริยา ดีแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๑๗
นายชิตชัย พันธุ์สอาด

๒๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๑๘
นายอนุสิทธิ

์

ชิโนรสธรรมธาดา ๓๐/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๑๙
นายไววรวิทย์ รืนเริง

่

๐๑/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๖๒๐
นายวิษณุ วรเชษฐ

๑๓/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๒๑
นายสุริยา ทิพศร

๑๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๒๒
นายอุดร จันทรี

๑๖/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๒๓
นายโกวิท หาญกุดเลาะ

๒๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๒๔
นายจเร สุวรรณ

๐๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๒๕
นายโกวิท ภูมิเลิศ

๒๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๒๖
นายวรวุฒิ บุญประคม

๐๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๒๗
นายสุรเทพ ยังทรัพย์ยอด

๐๙/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๒๘
นายพีรวัฒน์ รัตนวิทยากรณ์

๒๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๒๙
นายจิรายุทธ์ แจ่มเจริญ

๐๓/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๓๐
นายสมยศ ใหม่อินทร์

๑๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๓๑
นายภานุ วงศ์ทอง

๒๐/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๓๒
นายอังคาร นามนัย

๑๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๓๓
นายชนะสิทธิ

์

พวงหิรัญ
๒๘/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๓๔
นายบุญเพิม

่

เพิมพูน

่

๒๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๓๕
นายประธาน อินทร์จันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๓๖
นายตัม

้

จารวัฒนธรรม
๐๘/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๓๗
นายวิชิต เสือเดช

๑๒/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๓๘
นายเนรมิต โฉมฉาย

๑๕/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๓๙
นายพิบูรณ์ ศิลปแท้

๒๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๔๐
นายอาณัฐ คุ้มครองทรัพย์

๒๗/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๔๑
นายสุทธิพงษ์ เฉลิมจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๔๒
นายดนัย บุญเหลือง

๒๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๔๓
นายสงเคราะห์ หวานเสนาะ

๒๘/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๔๔
นายนราธิป ชักผลงาม

๐๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๔๕
นายธีระพงศ์ บุญฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๔๖
นายพงศกร บุญนพ

๒๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๔๗
นายบุญฤทธิ

์

เกือกูลราษฎร์

้

๓๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๔๘
นายศตพล บำรุงจิตต์

๒๖/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๔๙
นายอนุกูล ใจสะอาด

๒๘/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๕๐
นายพิชชากร เพ็ชรฉกรรจ์

๑๔/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๕๑
นายประเทพ เสียงเลิศ

๓๑/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๕๒
นายทัพพ์วริศ ชุมปรา

๒๑/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๕๓
นายพูลศักดิ

์

เสาทอง
๐๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๕๔
นายอภิชาติ งามฉาย

๑๖/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๑๙ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๖๕๕
นายไพลิน โพธิศรีทอง

์

๒๗/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๕๖
นายเบญจา เสนาดี

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๕๗
นายวสันต์ สิทธิเดช

๐๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๕๘
นายสกล จวงอินทร์

๒๑/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๕๙
นายอรรถพล สิทธิเวช

์

๑๒/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๖๐
นายณรงค์ฤทธิ

์

กลันวารี

่

๐๘/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๖๑
นายเอกลักษณ์ มีกลี

่

๑๖/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๖๒
นายพรรษา อุ้ยเหม็น

๒๗/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๖๓
นายธนาวิน สุวรรณวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๖๔
นายศิริพงษ์ ถนอมจิตร์

๑๐/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๖๕
นายธนพัฒน์ นิมสวัสดิ

่ ์

๑๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๖๖
นายสุรศักดิ

์

มาลัยเรือง
๒๔/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๖๗
นายณัฐพัชร์ ศิลปมานะกิจ

๓๐/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๖๘
นายอนุรักษ์ สุขเทศ

๒๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๖๙
นายจักรกฤษ ก้อนเมฆ

๒๐/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๗๐
นายธีรพงษ์ ลีลา

๐๗/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๗๑
นายศรสุวรรณ ปุยคล้าย

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๗๒
นายปญจะ วงษ์ลิขิต

๒๘/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๗๓
นายสุจินดา ศรีปานไทย

๑๑/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๗๔
นายพงศธร นนทศิลป

๒๐/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๗๕
นายธีระทัศน์ พิชิตวงศ์วุฒิ

๑๔/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๗๖
นายนิติกรณ์ คำกรฤาชา

๐๙/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๗๗
นายกิตติศักดิ

์

ทำโสม

๑๙/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๗๘
นายนพวัฒน์ พิมพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๗๙
นายพัชระพงษ์ จันทะวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๘๐
นายธนวิน มลรักษา

๑๖/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๘๑
นายธนวัฒน์ กลันแพร

่

๒๐/๔/๒๕๓๔
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๘๒
นายธิวัติ ขจรกลิน

่

๒๐/๖/๒๕๒๒
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๘๓
นายสมชาย ปอมพยัคฆ์

๒๐/๙/๒๕๒๗
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๘๔
นายสุภนุ อกผาย

๒๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๘๕
นายอดิศักดิ

์

จุ้ยกลิน

่

๒๕/๔/๒๕๒๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๘๖
นายมนตรี นนทวารี

๒๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๘๗
นายจีรณพัต ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๘๘
นายกฤชณรงค์ โพธิศรี

์

๓๑/๖/๒๕๓๖
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๘๙
นางกัญญาภา ขุมทอง

๐๗/๐๕/๒๔๙๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒๐ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๖๙๐
นางพิกุล สุขผลิน

๒๙/๐๑/๒๕๐๐
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๙๑
นางเพ็ญพิมล พนมสืบชยากร

๐๑/๐๖/๒๕๐๑
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๙๒
นางกุลิสลา หูเขียว

๒๐/๑๐/๒๕๐๒
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๙๓
นางชวนพิศ วงษ์กิติคุณ

๑๖/๐๔/๒๕๐๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๙๔
นางภัชธนสรณ์ ตอสกุล

๐๘/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๙๕
นางจันทนา วุฒิชัย

๒๑/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๙๖
นางเฉลิมพร ยืนยาว

๑๗/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๙๗
นางยุพิน กำจัดภัย

๑๕/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๙๘
นางวิไลพร อังคะพนมไพร

๒๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๖๙๙
นางสาวจินตะนา สุขประเสริฐ

๓๐/๐๖/๒๕๐๓
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๐๐
นางสาวนิตยา เผ่าทหาร

๓๐/๐๙/๒๕๐๘
เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๐๑
นางสาววศมน ผลศรัทธา

๑๗/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๐๒
นางสาวทำเนียม ลอยเวก

๒๓/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๐๓
นางสาวปราณี จำปาทอง

๒๔/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๐๔
นางสาวเรไร วิทยา

๒๒/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๐๕
นางสาวมาริสา พรหมณะ

๑๔/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๐๖
นางสาวศิริวรรณ เกษมสิทธ์

๑๓/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๐๗
นางสาวสุภาภรณ์ แสงอรุณ

๑๒/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๐๘
นางสาวรัชนก มีชัย

๐๓/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๐๙
นางสาวนภัทร พระแก้ววศิน

๐๙/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๑๐
นางสาวสุรีย์พร ดำเนินกิจ

๒๙/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๑๑
นางสาวสรินยา สุขจำลอง

๑๐/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๑๒
นางสาวกำไล เผือนพินิจ

่

๐๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๑๓
นางสาวรัชณู ผิวขาว

๑๘/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๑๔
นางสาวสุภาภรณ์ พวงอินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๑๕
นางสาวอังคณา เต่าทอง

๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๑๖
นางสาวธัญญารัตน์ มันคง

่

๒๓/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๑๗
นางสาวอุบลรัตน์ พุ่มพวง

๒๕/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๑๘
นางสาวชุติมา ภู่สุวรรณ

๑๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๑๙
นางสาวธีรรัตน์ เยือกเย็น

๑๒/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๒๐
นางสาวชุติรัฏฐ์ ศรีสุข

๐๖/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๒๑
นางสาวอุมาพร ห่อเพชร

๓๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๒๒
นางสาวอนงค์ วรเวก

๑๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๒๓
นางสาวมนัณยา บุษบาศรี

๒๐/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๒๔
นางสาวภาณิศา วารักดี

๐๔/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๗๒๕
นางสาวสีรุ้ง อานามนารถ

๒๖/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๒๖
นางสาววันเพ็ญ สุวรรณโชติ

๐๑/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๒๗
นางสาวอภิญญา อรัญ

๒๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๒๘
นางสาวกันยารัตน์ ฉายแสง

๑๘/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๒๙
นางสาวปทมา ปลังศรี

่

๑๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๓๐
นางสาวกรกฏ ยศแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๓๑
นางสาวรินดา ชาวงษ์ศรี

๐๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๓๒
นางสาววิไล ไผ่เจริญ

๐๖/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๓๓
นางสาวกรุณา ศรีสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๓๔
นางสาวดวงมณี ปนเวหา

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๓๕
นางสาวติยาภรณ์ สุขจำลอง

๒๒/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๓๖
นางสาวคำพันธ์ คชแพทย์

๓๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๓๗
นางสาวจีรนันท์ เจริญธรรม

๑๒/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๓๘
นางสาวกรกนก พณิชสานนท์

๐๑/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๓๙
นางสาวสุพัตรา ศิลบุตร

๐๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๔๐
นางสาวจิตรอนงค์ มาดแม้น

๑๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๔๑
นางสาววราภรณ์ ชลวานิช

๑๐/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๔๒
นางสาวศิวพร ทองอยู่

๒๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๔๓
นางสาวนงคราญ วุฒิ

๑๒/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๔๔
นางสาวพัชรพร รอดฤดี

๒๙/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๔๕
นางสาวธนาภรณ์ กุลเลิศวาณิช

๐๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๔๖
นางสาวชนิตา ผกากาญจน์

๐๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๔๗
นางสาวโสรญา สระทองแพ

๒๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๔๘
นางสาวอรฤทัย ศรีสงคราม

๐๗/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๔๙
นางสาวนิตยา อุดม

๐๔/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๕๐
นางสาวบวรรัตน์ อิมสวัสดิ

่ ์

๐๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๕๑
นางสาวอรพรรณ จันทร์รัตนา

๐๖/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๕๒
นางสาวดารินทร์ ทองเย็น

๐๙/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๕๓
นางสาวติรณา มรกต

๒๗/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๕๔
นางสาวจิตติมา อยู่ศรีเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๕๕
นางสาวทิพวัลย์ เงาแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๕๖
นางสาวจิราพัตร นิลประดิษฐ

๑๐/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๕๗
นางสาวอารีย์ยา ตระกูลอารีย์

๐๔/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๕๘
นางสาวมนัสชนก แตงทอง

๑๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๕๙
นางสาววราภรณ์ แขรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒๒ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๗๖๐
นางสาวสุภาวดี เทศฤทธ์

๑๒/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๖๑
นางสาวอัมรา เมฆอรุณ

๑๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๖๒
นางสาวอารียา วัฒนาวงศ์โฆษิต

๐๒/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๖๓
นางสาวปทมา ภู่จุฬา

๒๙/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๖๔
นางสาวชญานันท์ มฤคทัต

๒๔/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๖๕
นางสาวปรียานุช ศรีนิล

๐๔/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๖๖
นางสาวนภัสพร ศรีอ่อน

๑๕/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๖๗
นางสาวสุพรรณี มูลสิน ๕/๘/๒๕๒๘ เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๖๘
นางสาวจารุวรรณ เทศรุ่งเรือง ๙/๖/๒๕๓๐ เรือนจำกลางระยอง วัดอ่างแก้ว  

รย ๒๕๕๙/๐๗๖๙
นางสาวคชาภรณ์ เอียมท่าไม้

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วัดเขาโพธิ

์

 

รย ๒๕๕๙/๐๗๗๐
นางสาววนิดา พัลวัน

๒๗/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วัดเขาโพธิ

์

 

รย ๒๕๕๙/๐๗๗๑
นายภาคภูมิ บุญมานพ

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วัดเขาโพธิ

์

 

รย ๒๕๕๙/๐๗๗๒
นายธนายุ แก้วเกตุ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วัดเขาโพธิ

์

 

รย ๒๕๕๙/๐๗๗๓
นายวีรพล วิทยากุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วัดเขาโพธิ

์

 

รย ๒๕๕๙/๐๗๗๔
นายวีรภัสร พงษ์สระพัง

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วัดเขาโพธิ

์

 

รย ๒๕๕๙/๐๗๗๕
นายปณณธร สุขพงษ์ไทย

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วัดเขาโพธิ

์

 

รย ๒๕๕๙/๐๗๗๖
นายพงศกร เลาะสันเทียะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วัดเขาโพธิ

์

 

รย ๒๕๕๙/๐๗๗๗
นางสาวสุธาทิพย์ แจ่มจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วัดเขาโพธิ

์

 

รย ๒๕๕๙/๐๗๗๘
นายประสิทธิ

์

พลอยสอาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วัดเขาโพธิ

์

 

รย ๒๕๕๙/๐๗๗๙
นางสาวกาญจนา เสาะแสวง

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๘๐
นางสาวณัฐชยา ตากมัจฉา

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๘๑
นายณัฐภัทร จันทร์พราหมณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๘๒
นายณัฐวิทย์ คงคะคิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายปยวัฒน์ ปะสิงชอบ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๘๔
นางสาวพัชราภา ผลประดิษฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายศวกร ศิลปวานนท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๘๖
นางสาวศิริพร ถินธนาสาร

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงอาทิตยา พานทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายเดชาวัต โชติแสง

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงเบญจมาศ เกตุวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๙๐
นางสาวเพ็ญพิชชา โพธิบาย

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๙๑
นางสาวกนกวรรณ กีรติโชติกุลพร

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๙๒
นางสาวกนกวรรณ รัตนวิจิตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๙๓
นางสาวกนกวรรณ

หาญสกุลสิทธิผล
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๙๔
นายกฤติน สุริยะกำพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒๓ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๗๙๕
นางสาวกัลยรัตน์ วิทยานุกรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๙๖
นางสาวกาญจนา มังคัง

่ ่

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๙๗
นางสาวกุลสตรี จุติชัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๙๘
นางสาวจิณห์วรา กุสสลานุภาพ

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๗๙๙
นางสาวจิดาภา ชืนเอียม

่ ่

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๐๐
นางสาวจิตรกัญญา บัวสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๐๑
นางสาวจิตสุภา โพนทา

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๐๒
นายจิรายุ ยินดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๐๓
นายจิรายุส วงศ์คงดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๐๔
นางสาวชนากานต์ วิทยศักดิพันธุ์

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๐๕
นางสาวชนิตา เดชสุบรรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๐๖
นายชยพล อ่อนพานิช

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๐๗
นางสาวชัยพร มะลิวัลย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๐๘
นายชาคริต ทวีชีพ

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๐๙
นางสาวชาลิสา กุฎีเขตร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๑๐
นางสาวชุตินันท์ ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๑๑
นางสาวญาณิศา สุวรรณพิทักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๑๒
นางสาวญานิศา พวงพี

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๑๓
นางสาวฐานิตา จงเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๑๔
นางสาวฐิตาภรณ์ สุวรรณอำไพ

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๑๕
นายณัฐกร หมายแม่น

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๑๖
นางสาวณัฐกฤตา ฉายวิมล

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๑๗
นางสาวณัฐธิดา ทรงธรรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๑๘
นายณัฐพงศ์ โม้สา

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๑๙
นายณัฐพล เมฆะมานุรักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๒๐
นางสาวณัฐยา กสิกรรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๒๑
นางสาวณัฐวรรณ ส่งศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๒๒
นายทรงภพ ตังความเพียร

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๒๓
นางสาวทัตพิชา ชมเหิม

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๒๔
นางสาวทิมาพร จันทร์ศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๒๕
นายธนดล รังสิเวทางค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๒๖
นายธนดล เกือหนุน

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๒๗
นายธนพนธ์ พานทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๒๘
นายธนพล มีบุญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๒๙
นายธนภัทร ตันธนาทิพย์ชัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒๔ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๘๓๐
นายธนากร จันทร์หอม

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๓๑
นายธนาธิป ใจหาญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๓๒
นายธนุส คนึงเหตุ

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๓๓
นายธวัชชัย ตรึกตรอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๓๔
นางสาวธัญชนก เลวัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๓๕
นายธาราพงษ์ กุลสลานุภาพ

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๓๖
นางสาวธารารัตน์ วงศ์แวว

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๓๗
นางสาวธิติมา ระเบียบดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๓๘
นายธีรนนท์ กิจมาพวานนท์

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๓๙
นายธเนศพล มาสรวง

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๔๐
นายนนทัช เปรมวิชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๔๑
นางสาวนภสร ประเสริฐธรรม

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๔๒
นางสาวนภัสสร ภักคีรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๔๓
นายนราวิชญ์ กองสุข

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๔๔
นายนฤดล เหล็กเพ็ชร

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๔๕
นางสาวนันทนัช กุสสลานุภาพ

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๔๖
นางสาวนันทวรรณ ถวิล

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๔๗
นางสาวนิชาภา วิทยานุกรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๔๘
นางสาวนิภาพรรณ จันทร์พิทักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๔๙
นางสาวนิลเนตร แสงดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๕๐
นางสาวบัณฑิตตา ซือตรง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๕๑
นางสาวบัวชมภู กลินสุวรรณ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๕๒
นางสาวบุญญิสา ยังยืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๕๓
นายปฏิพล คงเสมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๕๔
นางสาวปภัสสร วรรณทิม

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๕๕
นางสาวปรียาภัทร แวววับศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๕๖
นายปรเมศ หวังผล

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๕๗
นางสาวปญชิกา นักบุญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๕๘
นางสาวปณฑิตา ปททุม

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๕๙
นางสาวปาณิสรา ฉายแสง

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๖๐
นางสาวปยฉัตร เขียวสัมฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๖๑
นายปยะพงศ์ สอาด

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๖๒
นายพงศธร วงศ์ทิม

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๖๓
นายพชร วรรณสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๖๔
นายพบชัย ชายหาด

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒๕ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๘๖๕
นางสาวพรชิตา รืนรมย์

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๖๖
นางสาวพรทิพย์ พิบูลผล

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๖๗
นายพันกร กลินเลิศ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๖๘
นางสาวพันธุ์ทิพย์ ราญรอน

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๖๙
นางสาวพัสตราภรณ์ ศักดิติมงคล

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๗๐
นางสาวภัณฑารักษ์ สุขศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๗๑
นางสาวภัทรภร มีผล

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๗๒
นางสาวภัทรวดี วรรณสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๗๓
นางสาวภัทราพร ชินจิรัฐติกาล

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๗๔
นางสาวมัทนี เจือพงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๗๕
นางสาวมุธิตา เครือวัลย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๗๖
นายยศกร โล่งจิตร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๗๗
นางสาวยุวดี มังสวัสดิ

่ ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๗๘
นายวรฉัตร ปองความดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๗๙
นางสาววรรณกานต์ จักรวาฬนรสิงห์

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๘๐
นางสาววริศรา เจริญรืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๘๑
นายวสุธร พะวงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๘๒
นางสาววิมลสิริ สมานวรกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๘๓
นายวีรภัทร วรรณวงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๘๔
นายวุฒินัน สินธุ

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๘๕
นายศราวุธ

ตระกูลตังไพศาล

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๘๖
นางสาวศรุตา สง่าศักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๘๗
นางสาวศวิตา สมเจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๘๘
นางสาวศศิพิมพ์ แก้วแสนสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๘๙
นายศักดิสิทธิ

์ ์

หอมเกษร

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๙๐
นางสาวศิรภัสสร ศรีสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๙๑
นายศิรวิชญ์ ปรางศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๙๒
นางสาวศิริกัญญา แซ่โกว

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๙๓
นายศิวกร บุญรอด

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๙๔
นายศุภสิน เจนช่าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๙๕
นางสาวศุภาพิชญ์ สุวรรณประสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๙๖
นางสาวศุภาพิชญ์ เกิดผล

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๙๗
นางสาวศุภิสรา แก้วเกตุ

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๙๘
นายศุภเวช เกศแก้วกมล

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๘๙๙
นายสรรพวัศ หาดพิไชย

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒๖ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๙๐๐
นายสิรวัฒน์ ธรรมเสถียร

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๐๑
นางสาวสิริรักษ์ ขาวทุ่ง

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๐๒
นางสาวสุจิตา ชุนเฮง

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๐๓
นางสาวสุธาสินี คล่องใจ

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๐๔
นางสาวสุธาสินี ใจเย็น

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๐๕
นางสาวสุนันทา ยินดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๐๖
นางสาวสุนิสา ดียืด

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๐๗
นางสาวสุพิชฌาย์ พันธ์โหมด

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๐๘
นายสุรศักดิ

์

กุลภา
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๐๙
นางสาวสุรารักษ์ ทับทิมนาค

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๑๐
นายสุวิชา อามาตย์เสนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๑๑
นางสาวสโรชา แสงศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๑๒
นางสาวอทิตา สนธิเดชขจิตพร

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๑๓
นางสาวอนัญญา ธนาภรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๑๔
นายอนุชิต คนฑา

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๑๕
นางสาวอภิชญา ศรีสุดดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๑๖
นายอภิมุข ทองเจิม

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๑๗
นางสาวอภิสรา ศรีคัทนา

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๑๘
นางสาวอวิกา สุวรรณวัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๑๙
นางสาวอาทิมา มีบุญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๒๐
นายอานนท์ วงศ์ศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๒๑
นางสาวอารดิน แพงวิเศษ

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๒๒
นางสาวอินทิรา มะลิวัลย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๒๓
นางสาวอุมาพร รอดหลัก

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๒๔
นายเกรียงศักดิ

์

ขวัญเย็น
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๒๕
นางสาวเกวลิน ใจสอาด

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๒๖
นายเกือกูล

้

เกิดลาภผล
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๒๗
นางสาวเก็จตะวัน บัญญัติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๒๘
นายเจษฎา จิรเบญจวนิช

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๒๙
นางสาวเตชิตา สุขอิม

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๓๐
นางสาวเมธาวี ประคอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๓๑
นายเอกรินทร์ หวานสนิท

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๓๒
นางสาวแอนนา มาราโอ๊ะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๓๓
นายไพรัตน์ รุจิวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๓๔
นางสาวกาญจนา ปไฉน

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒๗ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๙๓๕
นายกานต์ มังคัง

่ ่

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๓๖
นางสาวจีน่า กล่อมสงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๓๗
นายจีรวัฒน์ ภิญโญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๓๘
นางสาวจีราพัชร ศุภวัฒน์กร

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๓๙
นางสาวจุฑารัตน์ ชัยชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๔๐
นางสาวจุฑารัตน์ ราญรอน

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๔๑
นายชนกันต์ เตชะมา

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๔๒
นางสาวชนาพร เพียรดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๔๓
นางสาวชนารดี เกิดศิริ

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๔๔
นางสาวชัญญานุช จีนพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๔๕
นายณัฐกมล พันธุ์เมือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๔๖
นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนวิจิตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๔๗
นางสาวณัฐนิชา ศรีบุปผา

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๔๘
นางสาวณัฐสุดา เสาวคนธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๔๙
นางสาวทวีพร มารักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๕๐
นางสาวธนพร เหลืองอร่าม

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๕๑
นายธนพัต บุปผาบุญเจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๕๒
นางสาวธมนวรรณ สามารถ

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๕๓
นางสาวธัญญา เรือนเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๕๔
นายธิติ ครอบครอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๕๕
นางสาวนฤมล น้อยนอนเมือง

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๕๖
นางสาวปณิษา ภูศรีฤทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๕๗
นายภาณุ เจริญรืน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๕๘
นายมงคล ฉายาชวลิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๕๙
นางสาวมะลิวัลย์ ใจคง

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๖๐
นางสาวรัชดาภรณ์ กลินบุตร

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๖๑
นายรุ่งโรจน์ ดียังยืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๖๒
นายฤทธิไกร แซ่โล้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๖๓
นายศุภกร เนตรมณี

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๖๔
นางสาวศุภาพิชญ์ พลอยศิริ

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๖๕
นางสาวสุกัญญา รอบแคว้น

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๖๖
นางสาวสุชาดา เจริญสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๖๗
นายสุชานันท์ ไขโพธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๖๘
นางสาวสุดารัตน์ วงค์จันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๖๙
นางสาวหทัยรัตน์ แนมนิล

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๐๙๗๐
นายอนุรักษ์ จันทุมา

๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๗๑
นางสาวอรยา นันตา

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๗๒
นางสาวโยษิตา ช่างเหล็ก

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๗๓
นางสาวจิรา ผาสุข

๒๘/๓/๒๕๓๒
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๗๔
นางสาวรัตนาภรณ์ กตัญู

๒๐/๔/๒๕๒๕
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) วัดพลงช้างเผือก  

รย ๒๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงชนันธร สมัครสมาน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเกิด

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงศศิ หวานเสนาะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงกนกลักษณ์ สุบิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงกฤติญาณี ศักดารักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงกัณฐิกา เกาะลอย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายกันต์ชนก แก้วโมลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงกาญจนา สุขแสง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงจรรยพร บูรณะวังศิลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายจักรินทร์ ตรึกหากิจ

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หวลคนึง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงชญาดา ตระกูลราษฎร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงชนัญชิดา เหมกระจ่าง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงชนิภรณ์ แดงสี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงชาลิณี ใจดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขสุวรรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงญานิศา เสาวคนธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงฐานิดา ชาลวัลย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงณภัทร อาจหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายณฤบดี อนุกูลวงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงณัฏฐาพร สนาน้อย

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงณัฐกุล ทองวงศ์สกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ชรรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายณัฐพล โมกศิริ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงณุภาพรรณ เงินกลัน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงดลฤดี ชุ่มฤดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงธัญญพร ศีลสมบูรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๐๒ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญยิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายธีทัช โกศลบุญมี

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายธีรพล ชูเวช

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๒๙ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงนริศรา แข่งขัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงนลินธร วรรณศิริ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงนันทพร บุตรจ้อม

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงนิพาดา บำรุงแจ่ม

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงนิรินธนา คนิศปภัสสร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงบุรัสกร เฉลาฉายแสง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายปญญากรณ์ ผลเจริญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายปฐพงษ์ วงศ์ตรุษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงพนิดา แต้มพงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงพรวลัย ปฏิสังข์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ มังคัง

่ ่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงภาวิดา สุทธิสถิตย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงภาสินี จงสันติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงภาสินี ดีหมัน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงภาสินี วงศ์ยัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงมนพัทธ์ ฉายาชวลิต

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงมัชฌิมา ฉายาชวลิต

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงลภัสสิรี หาดพิไชย

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายวชิรวิชญ์ ยิมเยือน

้ ้

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงวราภรณ์ อ่อนถาวร

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงวัณณะกมล ระวังภัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงวันดี อุปมาอำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงวิภาวินี พันธุ์จง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงศศิประภา ห้วยใหญ่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงศศิมณฑา สุวรรณชาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จงชานสิทโธ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายสิทธิเดช สายพัทลุง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงสิรามล ใจผ่อง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงสิริกาญจน์ บำรุง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงสุนิสา ไหวพริบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงสุพิชชา ใจเย็น

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงสุพิชา นึกดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงสุภาดา สุวรรณรัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงสุวรรณา ภูมิปฏิพัทธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๓๙
นางสาวสุวิมล สำนักวิชา

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓๐ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงอณิตา เหลืองอ่อน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงอมลวรรณ คำศรีสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงอรดา เพ็งสา

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงอรพรรณ บำรุงผล

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงอรอมล ปฏิสังข์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายอัครชัย รัตนคุณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๔๖
นางสาวอารีย์ ลิมลออ

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงเกศกนก มงคล

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงเกสรา เพ่งเล็งผล

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงเจนจิรา สุขัง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงเบญญา บุญกำจัด

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๕๑
นายกรวิชญ์ ศรีละไม

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงปานชีวา เมืองคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงวาริศา บุญเกิด

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงอภิญญา วงศ์สกุลสุขดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย วัดหนองจระเข้  

รย ๒๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงกัลยาณี กองศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงจินตนา วรวิลาท

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงฉัตราภรณ์ อุดหนุน

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายธนัตถ์ ศึกษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายธนานพ ศึกษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงธนาภา เย็นฉิว

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงธัญสิริ ชาญการ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงนิพาดา สุทธิผ่าน

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายบดินทร์ แก้วน้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายพรชัย ร่วมวงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงภัณฑิรา เสาวคนธ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงมนวลี สืบสาววงศ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายมอง หยาง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงรินรดา ชอบชืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายวงศธร ประสงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงวันวิสา สิงห์กองโพธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายวิริยะ จันไทย

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายสรวิชญ์ ยังยืน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายสรวิชญ์ สุวดิษฐ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงสุชาดา หาญกล้า

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงกุลนันท์ ทองมาก

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา วุ่นกลัด

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ด้วงอุไร

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงณัฐวดี นาคกลัน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงธนวรรณ โคสารคุณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ประมาณู

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงพัณณิตา สุวรรณัง

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๘๒
นายพีรพัฒน์ มักสิก

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายพีระพงษ์ ขานบุตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงมัณฑนา บุญส่ง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงมุธิตา ช่างเก็บ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงรุ่งเพชร คะเชนทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงวรรณวิภา สำเร็จ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงวลัยภรณ์ แหวนวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงศรัณยา พรมจักร

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงศิริพร พรหมสุภา

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงศุภนิดา ปฏิสังข์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายสรศักดิ

์

อินทโสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ชิดเชือ

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงอรปรียา ศิริกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงอรพิน หินเพ็ชร

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๙๖
นางสาวกชกร แก้วกล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๙๗
นางสาวกัญญาณัฐ บุญให้

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๙๘
นางสาวจันทร์ธิดา ประทุมหวล

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๐๙๙
นายจารุเดช อยู่ละ

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๐๐
นายจิรกิตติ

์

ขับกล่อม

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๐๑
นายจิระพงศ์ แสนมหาชัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๐๒
นายชินพัฒญ์ โพธิสาร

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๐๓
นางสาวณัฐกานต์ ศรีมันต

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๐๔
นายทินกร เพิมทรัพย์

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ ไชโย

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๐๖
นางสาวนริศรา คีรีเขตต์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๐๗
นายนันปกรณ์ เสาวคนธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๐๘
นายพรเทพ ดีงาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๐๙
นายพีรทัต ชืนอัศดงคต

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓๒ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๑๑๐
นายพีรพล เสน่ห์

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๑๑
เด็กชายพุทธสี เปยมเต็ม

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๑๒
นางสาวมณฑิตา เสาวคนธ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๑๓
เด็กหญิงมัณฑนา สุวรรณโชติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๑๔
นางสาวลิษา บำรุง

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๑๕
นางสาวศิริลักษณ์ วิลัยเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๑๖
นายสธณ งามสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๑๗
เด็กหญิงสมปรารถนา

นันบุตรดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๑๘
นางสาวสุชาดา นิมนวน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๑๙
นางสาวสุดา สุริยา

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๒๐
นางสาวสุภัสสร อุดหนุน

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๒๑
นายอรรถนนท์ สุขลาภ

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๒๒
นางสาวเขมิกา ยังกลาง

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๒๓
นางสาวกรรณิการ์ อันทะพะหลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๒๔
นายฉัตรมงคล ประสมทรัพย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๒๕
นางสาวนภเกศ เศษสุวรรณ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๒๖
นางสาวบุษบา บุญศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๒๗
นางสาวรวิภา ผ่อนร้อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๒๘
นางสาวสุมิลตรา แก้วสีใส

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๒๙
นายธีรวัฒน์ มีชัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๓๐
นายนพดล กุลบุญมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๓๑
นายเกียรติศักดิ

์

ทันธิมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๓๒
นายเดชากร ด้วงอุไร

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยางศึกษา วัดเต้าปูนหาย  

รย ๒๕๕๙/๑๑๓๓
เด็กชายธนพล จงรัดกลาง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๓๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองนอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๓๕
เด็กชายกมล แซ่โซ้ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๓๖
เด็กหญิงกมลนัทธ์ รุ่งเรือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๓๗
เด็กชายกมลภพ วงษ์รักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๓๘
เด็กหญิงกมลวรรณ อุณฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๓๙
เด็กชายกฤป ดีนาน

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์อ่อง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๔๑
เด็กชายคุณากร สุวรรณโชติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๔๒
เด็กหญิงจรัสรวี ภู่พันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๔๓
เด็กหญิงชนาภา ทิมเงิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๔๔
เด็กหญิงชลธิรศน์ สมคะเน

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓๓ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๑๔๕
เด็กชายชัยธวัช ควรหา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๔๖
เด็กชายณภัทร มาตย์นอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๔๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ ไชโย

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๔๘
เด็กชายณัฐชา วงษ์ทิพย์รัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา คืนดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา พรายกระสินธุ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๕๑
เด็กหญิงณิชารีย์ ชาติศักดิยุทธ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๕๒
เด็กหญิงดุสิตา สุขสบาย

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๕๓
เด็กชายตะวัน ใจใส

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๕๔
เด็กชายทนงศักดิ

์

เหลืองลอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๕๕
เด็กชายทินภัทร จันทร์พราหมณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๕๖
เด็กชายธนากร เหลืองลอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๕๗
เด็กชายธนาธร จันทร์ทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๕๘
เด็กชายธนาธิป ทองสอาด

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๕๙
เด็กหญิงธนิษฐา นพกุลวงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กชายธรรศธรณ์ อินทรภูมิ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๖๑
เด็กชายธราดล สุวรรณโชติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๖๒
เด็กหญิงธัญญา ขันทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๖๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทิมเงิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๖๔
เด็กหญิงธีมาพร สุวรรณโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๖๕
เด็กหญิงนฤมล จุ้ยกลิน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๖๖
เด็กหญิงนันทกานต์ ดนตรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๖๗
เด็กชายนิธิพงษ์ สอดสี

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๖๘
เด็กชายบริหาร ไกรอินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๖๙
เด็กชายปริญญา ร่วมวงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายปณณทัต สมอโพรง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๗๑
เด็กชายปณณธร สมนึก

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๗๒
เด็กหญิงปาจรีย์ รัตนวิจิตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๗๓
เด็กหญิงปยธิดา นานอก

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๗๔
เด็กชายปยพัทย์ รัตนวิจิตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๗๕
เด็กหญิงปยวรรณ ประคอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๗๖
เด็กชายปยะชาติ ชูเชิด

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๗๗
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เสนผาบ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๗๘
เด็กหญิงพรสุดา มหามนตรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๗๙
เด็กชายพละชัย มีลาภ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓๔ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายพละพล นพฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๘๑
เด็กหญิงพัชชา เกิดมณี

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๘๒
เด็กหญิงพัชริดา วัฒน์ชัยพนา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๘๓
เด็กชายพันกร จันทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๘๔
เด็กชายพิชชากร เสน่ห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๘๕
เด็กชายพีรณัฐ มุกดาสนิท

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๘๖
เด็กชายพีรภัทร เจริญญา

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๘๗
เด็กหญิงภัทรพร ภาษาชิฏิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๘๘
เด็กชายภัทรพล สุวรรณโชติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๘๙
เด็กหญิงภัทรวดี เจนจัดการ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายภาคภูมิ รัตนวิจิตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๙๑
เด็กชายภาณุพล วิสาสิกธรรม

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๙๒
เด็กหญิงมลฤดี วงศ์แวว

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๙๓
เด็กชายยศพล ความเพียร

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๙๔
เด็กชายรชานน บัวผุด

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๙๕
เด็กชายรัฐนนท์ นามกันยา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๙๖
เด็กชายรัฐพงศ์ มีบุญ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๙๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ต่ายทรัพย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๙๘
เด็กชายรัตน์ฐาภัทร ควรหา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๑๙๙
เด็กหญิงลลิตา ยินดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายวงศพัทธ์ แสงเทพ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงวนัสนัน ฉานุ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายวรชิต เหมือนฝน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงวรดา วงษ์ทองลอย

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงวรัญญา ยิมละมัย

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายวรายุส ขวัญจิตร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายวรุตม์ โอทาน

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงวลัญช์ชยา บุญโต

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายวันเฉลิม อนันตภูมิ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายวายุ กล่อมเกลียง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ ฉลอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๑๑
เด็กหญิงวิสาข์ ทะรัน

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๑๒
เด็กชายวีรภัทร กสิกรรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๑๓
เด็กชายวีรภัทร ปุญญา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๑๔
เด็กหญิงศศิชา วงศา

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓๕ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๒๑๕
เด็กหญิงศศิชา สุวรรณโชติ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๑๖
เด็กหญิงศศิชา หนูสุข

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๑๗
เด็กหญิงศิริวัฒนา สืบวงค์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๑๘
เด็กชายศุภณัฐ ฉลอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๑๙
เด็กหญิงสกาวใจ ทัศนิตย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายสรวิชญ์ มีลาภ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๒๑
เด็กชายสหรัฐ ไชยกัณ

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๒๒
เด็กหญิงสาธิตา ผลสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๒๓
เด็กชายสิทธิกร ปะสิงชอบ

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๒๔
เด็กชายสิรภพ โพธิชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา สุกใส

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๒๖
เด็กหญิงสุชาดา เครือยู้

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๒๗
เด็กหญิงสุฑามาศ เจริญยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๒๘
เด็กหญิงสุธินี มัจฉาเกือ

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๒๙
เด็กหญิงสุนรัตน์ พงษ์ศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงสุนิสา ตรงชืน

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๓๑
เด็กหญิงสุพัตรา เสน่ห์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๓๒
เด็กชายสุภกิจ สุขเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๓๓
เด็กชายสุริยะ รืนภิรมย์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๓๔
เด็กหญิงอติพร ยะสะวุฒิ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๓๕
เด็กชายอนุชิต เนติบัตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๓๖
เด็กชายอนุภัทร ฉายเนตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๓๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ทรัพย์มณีกุล

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๓๘
เด็กหญิงอรุณรุ่ง ธรรมมาศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๓๙
เด็กชายอิงครัต ชอบชืน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงเจนจิรา ทองไชยะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๔๑
เด็กชายเดชาวัต หอมฟุง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๔๒
เด็กหญิงเตชินี หมอยาดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๔๓
เด็กชายเทพฤทธิ

์

สีหะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๔๔
เด็กหญิงเพ็ญผกา บุญส่ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๔๕
เด็กหญิงไข่มุก แช่มช้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ บัวแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๔๗
เด็กหญิงกมลวรรณ จันทรา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๔๘
เด็กหญิงกมลเนตร แวววับศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๔๙
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ไกรอินทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓๖ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายคิรากร มหาหิงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๕๑
เด็กหญิงจิราภา รัตนวิจิตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๕๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ก้อนคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๕๓
เด็กหญิงชนากานต์ นิสสัยซือ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๕๔
เด็กหญิงชนินาถ เกิดพืช

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๕๕
เด็กหญิงดาชญา วงศ์รักษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๕๖
เด็กชายตนุสรณ์ คมทา

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๕๗
เด็กหญิงทศวรรณ เทศจาก

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๕๘
นายธนัตษร ปลดเปลือง

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๕๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ บัวพุฒ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายธีรเทพ วงศ์พิทักษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๖๑
เด็กชายนนทพัทธ์ ฮวบนิล

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๖๒
เด็กชายนวภูมิ ไพสิฐเฟองฟู

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๖๓
เด็กชายนันทภพ นิตย์ไชยพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๖๔
เด็กหญิงประสิตา วงศ์อยู่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๖๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ วรินทักษะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๖๖
เด็กหญิงปวีณา สันรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๖๗
นายปญญา สงอุปการ

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๖๘
เด็กหญิงปุณยาพร วรกาญจน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๖๙
เด็กหญิงพรรษชล งามสม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงพัสวี บูรณะเรข

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๗๑
เด็กหญิงพิชญา สิงห์กองพู

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ มังคัง

่ ่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๗๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจวรรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๗๔
เด็กหญิงลลิตา วิเชียรลำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๗๕
เด็กหญิงวรากร รัตนกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๗๖
เด็กหญิงวีรดา สนริว

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๗๗
เด็กหญิงศศิกานต์ เจริญรืน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๗๘
เด็กหญิงศิลปศุภา เจิมขวัญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๗๙
นายสหัสวรรษ สามารถ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายสิทธิพล เย็นท่าเรือ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๘๑
เด็กหญิงสุภาพิชธ์ บุญเรือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๘๒
นายอติชาติ จันทร์สุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๘๓
เด็กหญิงอภิสรา สำเร็จ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๘๔
เด็กชายอรรคพล หอมรืน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓๗ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๒๘๕
เด็กหญิงเกวลี กูบกระโทก

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา วัดชากพง  

รย ๒๕๕๙/๑๒๘๖
นายกรกช สีดา

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๘๗
นางสาวฐิติมา ทรัพย์ประมูล

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๘๘
นางสาวณัฐธิดา กล้าหาญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๘๙
นางสาวนริศรา หุตเวช

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๙๐
นางสาวนันทกานต์ เมตพิบูลย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๙๑
นายพีรพัฒน์ แสวงผล

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๙๒
นายภูธเนศ สุธา

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๙๓
นายสรัล จัตุรัส

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๙๔
นางสาวสิริกร วงศ์นาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๙๕
นางสาวสุนารี สนิทเหลือ

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๙๖
นางสาวกนกพร จันทร์โชติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๙๗
นางสาวกนกพร ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๙๘
นางสาวกนกวรรณ การพานิช

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๒๙๙
นางสาวกนกวรรณ แนบพิมาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๐๐
นางสาวกรกมล ยังยืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๐๑
นางสาวกัลยรัตน์ โพธิเย็นญาติ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๐๒
นางสาวกัลยา พุทธเวช

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๐๓
นางสาวกาญจนา เจริญมี

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๐๔
นางสาวกิตติกา มีลาภ

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๐๕
นางสาวกิติยา กล้วยเนียม

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๐๖
นางสาวกุลสตรี เพียรชอบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๐๗
นางสาวกุสุมา ขันตี

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๐๘
นางสาวขวัญจิรา บุญมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๐๙
นางสาวจันทร์ทรา เหล็กเพ็ชร

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๑๐
นางสาวจิราพัชร พงศ์แพทย์

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๑๑
นางสาวชลธิชา มีคม

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๑๒
นางสาวชลธิชา แสนอุบล

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๑๓
นางสาวชลรดา ช่างนาค

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๑๔
นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์กลินกรุด

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๑๕
นางสาวชุติมณฑน์ เอียมสุภาภรณ์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๑๖
นางสาวชุติมา ปลืมผล

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๑๗
นางสาวฌัชฌา เจริญมี

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๑๘
นายญาณภัทร รืนรมย์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๑๙
นายฐณะวัฒน์ จินตนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๓๒๐
นางสาวฐานิดา สง่างาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๒๑
นางสาวณัฏฐณิชา มัชฉิโม

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๒๒
นายณัฐกร นพกรเศรษฐกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๒๓
นางสาวณัฐฑริกา ทัศนมณเฑียร

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๒๔
นางสาวณิชากร เนาวรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๒๕
นางสาวณิชาภัทร ปรีดากรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๒๖
นายดนุพร ทองใหม่

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๒๗
นายทรงกลด ขันนามศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๒๘
นางสาวธนพร แก้วนาค

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๒๙
นางสาวธนัชชา ขานฤทธี

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๓๐
นางสาวธมลวรรณ มันคง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๓๑
นางสาวธิติมา วงศ์อยู่

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๓๒
นายธีรภัทร แก่นสาร

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๓๓
นางสาวนงลักษณ์ บุญสมหวัง

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๓๔
นายนนทรี กลำเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๓๕
นายนพณัฐ พ้นเคราะห์

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๓๖
นางสาวนรินทิพย์ ยังยืน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๓๗
นางสาวนฤมล กันทาผาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๓๘
นางสาวนฤมล ระเบียบ

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๓๙
นางสาวนลิน ภิญโญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๔๐
นางสาวนวพรรษ ปะสิงชอบ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๔๑
นางสาวนวลจันทร์ ประสมวังทรัพย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๔๒
นางสาวนำทิพย์ เฮ่าบุญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๔๓
นางสาวปณิตา ศรีจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๔๔
นางสาวปนัดดา เชือกลาง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๔๕
นายประนต ผ่านด่าน

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๔๖
นางสาวประภาสิริ ประสมทรัพย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๔๗
นายปรัตถกร จินตนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๔๘
นางสาวปรีดาพร ใจดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๔๙
นางสาวปลืมกมล

้

นาวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๕๐
นางสาวปทมา ชาญด้วยกิจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๕๑
นางสาวปยะนันท์ แข็งแรง

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๕๒
นายพงศกร จันทร์แสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๕๓
นายพงศกร พรประเสริฐ

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๕๔
นางสาวพรพรรณ ประสงค์ศิล

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๓๙ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๓๕๕
นางสาวพัชรา แสวงผล

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๕๖
นางสาวพัชราภา ตรีศิลป

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๕๗
นางสาวพัชราภา วงศ์จันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๕๘
นางสาวพิมพ์สุภา บุญส่ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๕๙
นางสาวพิศุทธิ

์

ใจสอาด
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๖๐
นายภากร จินาวัลย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๖๑
นายภูวนัย งามเสงียม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๖๒
นายภูษิต แท่งทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๖๓
นายมงคล แก้วหนองแสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๖๔
นางสาวยุพารัตน์ พานทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๖๕
นางสาวรวีวรรณ ลาทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๖๖
นางสาววชิรญาณ์ โสนเส้ง

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๖๗
นายวรกร บัวศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๖๘
นางสาววรรณพร บุญเพิมพูล

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๖๙
นางสาววรรณภา ธรรมชาติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๗๐
นางสาววรรณิภา สวัสดิภาพ

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๗๑
นายวรวิทย์ มุกดาสนิท

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๗๒
นายวรายุทธ บุญเกิด

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๗๓
นายวันกวี เอียมสุนทร

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๗๔
นางสาววันวิสาข์ ศรีวิลาศ

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๗๕
นางสาววิจิตรา งามสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๗๖
นางสาววีรวรรณ เลิศลักษณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๗๗
นายศศกร ห่างภัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๗๘
นางสาวศศิธร บุบผาเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๗๙
นางสาวศิริลักษณ์ สุดสงวน

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๘๐
นางสาวศิริวรรณ เหล่าเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๘๑
นายสมพงษ์ ตระกูลดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๘๒
นางสาวสมฤทัย ตามไชย

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๘๓
นางสาวสมิตา หุตเวช

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๘๔
นางสาวสายธาร ธรรมคุณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๘๕
นางสาวสาลินี ปะสิงชอบ

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๘๖
นางสาวสิริรัตน์ บุญผลงาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๘๗
นางสาวสุกัญญา บุญเรือง

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๘๘
นางสาวสุกัญญา วงษ์ทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๘๙
นางสาวสุชาดา ศิริธรรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๔๐ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๓๙๐
นายสุทธิชัย วงษ์แววดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๙๑
นางสาวสุภาพรรณ วงศ์เจียก

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๙๒
นางสาวหยกมณี ฮดฤาชา

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๙๓
นายอนุชา ประสมทรัพย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๙๔
นางสาวอมลวรรณ สนองสัตย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๙๕
นางสาวอรอุมา อายุยืน

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๙๖
นางสาวอสมาภรณ์ ประมวลสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๙๗
นายอัครพล ถนอมธีระนันท์

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๙๘
นางสาวอัญชลี ย่องใย

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๓๙๙
นายอัษฎา ทองแพง

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๐๐
นางสาวเกตุสุดา ดาธรรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๐๑
นายเกรียงไกร เขียวแท้

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๐๒
นางสาวเจนนิศา เพิมพูน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๐๓
นางสาวเบญจลักษณ์ กันภัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๐๔
นางสาวเฟองฟา แช่มช้อย

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๐๕
นางสาวเสาวณีย์ อินกับจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๐๖
นางสาวแสงดาว กรรมารวนิช

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๐๗
นางสาวโชศิตา บุญเรือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๐๘
นายไอศวรรย์ แท่งทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๐๙
นางสาวกมลรส อรัญวาศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๑๐
นายกฤษกร บุญนิมิตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๑๑
นายกิตติศักดิ

์

เจริญมี
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๑๒
นางสาวขวัญฤดี ทรัพย์สะสม

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๑๓
นางสาวขวัญสุดา ชำชอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๑๔
นางสาวจิตรวรรณ กลางทุ่ง

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๑๕
นายจีรยุทธ สุวรรณกิจ

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๑๖
นางสาวจุฑาวดี ทองใบ

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๑๗
นายชูเกียรติ บังเกิดลาภ

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๑๘
นางสาวณัฐชา สุขัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๑๙
นางสาวณัฐมล ระเบียบ

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๒๐
นายณัฐวุฒิ ดอกไม้

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๒๑
นายณัฐวุฒิ วงศ์เขาอ่อน

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๒๒
นายทรงพล บุญประคอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๒๓
นายทศพร ยังยืน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๒๔
นายธนกร ครวญหา

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๔๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๔๒๕
นางสาวธันยรัตน์ ปนแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๒๖
นายธีรดนย์ สรรพคุณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๒๗
นายนรากร คำนึงนึก

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๒๘
นายนัทธพงศ์ วงศ์อยู่

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๒๙
นายพิทวัส นำทรัพย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๓๐
นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๓๑
นางสาวพิมพ์วรีย์ สุธา

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๓๒
นายภานุพันธ์ เง็กลี

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๓๓
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเรือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๓๔
นางสาวรุ่งนภา สร้อยสนธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๓๕
นางสาววานิสา ศรีดีเลิศ

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๓๖
นายวิสานุ หน่ายหนีชัว

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๓๗
นางสาววีรญา เจริญพงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๓๘
นางสาวศิริลักษณ์ จิตนาเรียง

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๓๙
นายศุภณัฐ ประกอบกิจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๔๐
นายสรศักดิ

์

จิมอาษา

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๔๑
นางสาวสิริกันยา ปานดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๔๒
นางสาวสุจิตรา ใจเย็น

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๔๓
นางสาวสุชาดา นึกสม

๑๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๔๔
นางสาวสุณัฐตา ปะสิงชอบ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๔๕
นางสาวสุภาพร มัจฉา

๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๔๖
นายสุรพล ผลศิริ

๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๔๗ นางสาวเบญจมาภรณ์
วงค์เกิดสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๔๘
นางสาวไขแสง บุญมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา วัดไตรรัตนาราม  

รย ๒๕๕๙/๑๔๔๙
เด็กหญิงประกายแก้ว

สุขเกษม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๕๕๙/๑๔๕๐
นางสาวถนอมศรี เวชโชติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๕๕๙/๑๔๕๑
เด็กหญิงประภาพร คงแสงชูชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๕๕๙/๑๔๕๒
เด็กหญิงปญชิกา ภูมิภาค

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๕๕๙/๑๔๕๓
เด็กชายวสุธร แก้วมณี

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๕๕๙/๑๔๕๔
เด็กชายวัชรินทร์ ชาเวียง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสองสลึง วัดบุนนาค  

รย ๒๕๕๙/๑๔๕๕
เด็กหญิงกรวรรณ จำบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๕๖
เด็กชายจีรวัฒน์ งามเมืองปก

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๕๗
เด็กหญิงดวงพร เพ็งสูงเนิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๕๘
เด็กชายนันธวัฒน์ เทพพันธา

๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๕๙
เด็กหญิงปลายฟา วิลัยพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๔๒ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงพรพิมล สดรัมย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๖๑
เด็กชายพีระพัฒน์ คำพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๖๒
เด็กชายมานพ เจริญสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๖๓
เด็กชายรชานนท์ ศรีคะชา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๖๔
เด็กหญิงวรฤทัย มะลัยทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๖๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ใจแสน

๐๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๖๖
เด็กชายวัจน์กร ศรีวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๖๗
เด็กชายศรายุธ มาตร์แม้น

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๖๘
เด็กหญิงสาธิตา ปตทะมะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๖๙
เด็กหญิงสาลิกา วังคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายสุดทีรัก

่

อัศวภูมิ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๗๑
เด็กหญิงสุนิตา คำอ้อ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๗๒
เด็กหญิงอรจิรา ดกงาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๗๓
เด็กหญิงธัญยาพร วงศ์สีไส

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๗๔
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เพ็ญสุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๗๕
เด็กหญิงพรนภา มะปะเข

๑๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๗๖
เด็กหญิงสุนิตา แพงดวงแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8

วัดแม่นำคู้  

รย ๒๕๕๙/๑๔๗๗
เด็กชายณัฐภัทร ไร้กะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๗๘
เด็กหญิงทิพย์วาที บุตรเพ็ชร

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๗๙
เด็กหญิงพลอยชมพู เอียมอินทร์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงศิริณทิพย์ ฦาชา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๘๑
เด็กชายอาทิตย์ สาทพันธุ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชากหมาก วัดชากหมาก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๘๒
เด็กชายธนัตถ์ แสงรอด

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๘๓
เด็กหญิงธีรกานต์ ศรีสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๘๔
เด็กหญิงพิมพ์ลดา สุขเกษม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๘๕
เด็กหญิงวันนิษา ศรีวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๘๖
เด็กชายอัจฉริยพล สุริยะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๘๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ลาวัลย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๘๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
อินทรนารมย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๘๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ ประยูรพัฒน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายนนธชัย เปริยะอังกูร

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๙๑
เด็กหญิงนรินทร หุ่นยนต์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๙๒
เด็กชายพชร แซ่เตีย

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล วัดเนินกระปรอก  

รย ๒๕๕๙/๑๔๙๓
นางชวนพิศ วงษ์โสรัจ ๓/๑/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๕๕๙/๑๔๙๔
นางอุบล หงษ์ทอง

๒๘/๘/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๔๓ / ๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๔๙๕
นางรัตนา นิลเพชร

๒๓/๔/๒๕๐๙
โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๕๕๙/๑๔๙๖
นางมัชฌาณ แสนทวีสุข ๘/๓/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดบ้านฉาง วัดบ้านฉาง  

รย ๒๕๕๙/๑๔๙๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ วันภูงา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๔๙๘
เด็กหญิงกัลยวรรธน์ รัตนมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๔๙๙
เด็กหญิงกัลย์สุดา สาลีรูป

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา สีดาน้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงกุลิสรา แพทย์รำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายจิรภัทร ซือประเสริฐ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงจิรัสยา กักสูงเนิน

๊

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายชยพล ยงกัน

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงชลลดา รักเรียน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายชินวัตร เทียวสันเทียะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ปสสา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายธนกฤต เหมเวช

๐๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงธัญญา นิมนวล

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายนทีธร พลเยียม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๑๑
เด็กหญิงนิธินาถ ไชยสงค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๑๒
เด็กหญิงนิศามณี ศรีเดช

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๑๓
เด็กหญิงปนอัปสร เอียมละออง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๑๔
เด็กหญิงพรไพลิน พวงพยอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๑๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุรุษานนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๑๖
เด็กหญิงพิยดา สุทธิดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๑๗
เด็กชายพิสิษฐ์ เปรืองปราชญ์

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๑๘
เด็กหญิงมนัสวี พิมมาศ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๑๙
เด็กชายรัชนาท แสงเพชร

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงวริชมัย เต็มสมุทร

๐๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๒๑
เด็กหญิงวันวิสาข์ วิสุขะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๒๒
เด็กชายศตวรรษ เหง้าพรมมินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๒๓
เด็กหญิงสกุณา พฤกษานิตย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๒๔
เด็กชายสถาปวิทย์ วงศ์โกศลจิต

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๒๕
เด็กหญิงสิริกร อาจหาญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๒๖
เด็กหญิงสิริยา โฉมกระโทก

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๒๗
เด็กหญิงสุชาดา หอมประทุม

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๒๘
เด็กหญิงสโรชา พรงาม

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๒๙
เด็กหญิงอนงนาฏ พุททา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๔๔ / ๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงอนันดา อยู่เทศ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๓๑
เด็กหญิงอพัชชา ชาวชน

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๓๒
เด็กหญิงอรสา เหมือยฝน

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๓๓
เด็กหญิงอลิสา พูลผล

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๓๔
เด็กชายอัครพล คำปุย

๓๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๓๕
เด็กหญิงเกสรา กลินเกษร

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๓๖
เด็กหญิงจันทิรา ประทา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๓๗
เด็กชายนนทพัทธ์ ศิลารักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๓๘
เด็กชายพรประดิษฐ์ ทรัพย์พันธุ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๓๙
เด็กหญิงพิมพ์วิภา แจ่มแจ้ง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงภควดี โพธิผล

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๔๑
เด็กชายภัทรพล สกุลเลิศวาณิช

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๔๒
เด็กหญิงรัตติกาล พรมขันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๔๓
เด็กหญิงศศิกานต์ นราไชย

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๔๔
เด็กหญิงศศิธรณ์ ม่วงน้อย

๓๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๔๕
เด็กชายศุทธวีร์ มงคลธง

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๔๖
เด็กหญิงอสมา ปานสอน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๔๗
เด็กหญิงเจษฎาพร นันทะสิทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๔๘
นางสาวนพวรรณ พุฒนอก

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๔๙
เด็กหญิงนุชวรา หอมดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๕๐
นางสาวกิตติยาภรณ์ สิทธิวะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๕๑
นางสาวคันธรส แสงจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๕๒
นางสาวชนิตา ศรีสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๕๓
นางสาวนฤมล ชิยางคบุตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๕๔
นายบวรภัค สีตัสสะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๕๕
นางสาวปณิดา สำราญจิตร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๕๖
นางสาวปวิตรา ลิมสกุลทิพย์

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๕๗
นางสาวพรสวรรค์ อ้นน้อย

๐๖/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๕๘
นางสาวพุฒฤดี ชืนวิเศษ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๕๙
นายวัชรพงษ์ รังสิวรารักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๖๐
นางสาววิราพร อบกลัน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๖๑
นายศุภากรณ์ เกษแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๖๒
นางสาวสุทธิดา ศิลารักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๖๓
นางสาวอภิญญา ปนลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๖๔
นายอาทิตย์ แสงเทียน

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๔๕ / ๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๕๖๕
นางสาวเมทินี ทองเกลียง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา วัดสุวรรณรังสรรค์  

รย ๒๕๕๙/๑๕๖๖
นายรัตนะ เหลืองกระจ่าง

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๖๗
นางสาวจันทิมา เขียวชอุ่ม

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๖๘
นางสาวธนาภรณ์ พานเงิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๖๙
นางสาวอัญชลี ราชสมบัติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๗๐
นางสาวเปรมวดี เลิศอภิวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๗๑
นางสาวศิรภัสสร สมานมิตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๗๒
นางสาวเบญจมาศ ทองรักษา

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๗๓
นางสาววิลาวัลย์ ชุ่มแสงพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๗๔
นางสาวสิริวรรณ นาคน้อย

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๗๕
นางสาวรวินันท์ แซ่แต้

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๗๖
นางสาวจันทการต์ จันทา

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๗๗
นางสาวชลลดา พุ่มจันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๗๘
นางสาวภัททิยา ภาภักดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๗๙
นางสาวสุพรรษา เกษี

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๘๐
นางสาวภาพิมล ภาโสภะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๘๑
นางสาวณิชมน ทำทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๘๒
นางสาวนนท์ธิยา แซ่เฮง

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๘๓
นางสาววาสิตา เชือวังคำ

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๘๔
นางสาวณัฐนรี ไกรสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๘๕
นางสาวสุภาภรณ์ พิสสวง

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๘๖
นางสาวอรยา ปตยุรักษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๘๗
นางสาววรัญญา หลงสวาสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๘๘
นางสาวสนิษฐิญา แสนเดช

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๘๙
นางสาวเจตมณี จันทร์บัว

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๙๐
นางสาวนัชชา เมฆกระจ่าง

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๙๑
นางสาวนำเพชร พงษ์พิทักษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๙๒
นางสาวกมลลักษณ์ ไตรมาศ

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๙๓
นางสาวรวิพร สุภาพร

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๙๔
นางสาวเพ็ญวิลัย รอดแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๙๕
นางสาวศิศิรา บางสอน

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๙๖
นายพรชัย แสนทวีสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๙๗
นายสหวรรษ จันทร์พราหมณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๙๘
นายอนิรุต ศิลาวารินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๕๙๙
นายวันเฉลิม อินโยธา

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๔๖ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๖๐๐
นายกฤต แสงภารา

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๐๑
นายณัฐสรณ์ เนืองจำนงค์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๐๒
นายธีร์ธวัช สตารัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๐๓
นายธีรพัฒน์ ถาวรวิริยะนันท์

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๐๔
นางสาวมณฑิตา อยู่สุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๐๕
นางสาวรุ่งนภา แซ่ชัน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๐๖
นางสาววรลักษณ์ ใจตรง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๐๗
นางสาวสลินทิพย์ มีกระจิต

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๐๘
นางสาวสุภาพร เห็นชอบ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๐๙
นางสาวสุพพัตรา สนบ้านเกาะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๑๐
นางสาวกฤติยา กล้ารบ

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๑๑
นางสาวกัณย์สินี ทิพยมนตรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๑๒
นางสาวกุลพัชร สง่างาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๑๓
นางสาวจุฑารัตน์ สุนทร

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๑๔
นางสาวณิฏฐณิชา สุขแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๑๕
นางสาวธมลวรรณ สีขาว

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดคลองบางบ่อ  

รย ๒๕๕๙/๑๖๑๖
นายบุริศ เจริญดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๑๗
นายปาฏิหาริย์ ศิริมงคลสูตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๑๘
นายภูสิทธิ สีสันเทียะ

๊

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๑๙
นายรัชชานนท์ ชุ่มบุญยืนยง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๒๐
นายรัฐภูมิ จอมอุย

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๒๑
นายศักดิพล

์

ซือประเสริฐ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๒๒
นายก้องภพ วงศ์ภิญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๒๓
นายธรรมนูญ เจ็ดขันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๒๔
นายจักรกฤษณ์ แซ่กัง

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๒๕
นางสาวฌาณิก จงจิตต์เวชกุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๒๖
นางสาวชนาภัทร เจริญยิง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๒๗
นางสาวณัฐชา คำชู

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๒๘
นางสาวจารวี คิดประดับ

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๒๙
นางสาวรัตนาวลี ทรมีฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๓๐
นางสาวกัญทิมา ศิลาเลิศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๓๑
นางสาวอาทิตยา บุญมา

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๓๒
นางสาวเจลกา ส่งศรีแจ้ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๓๓
นางสาวอารียา ธรรมวงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๓๔
นางสาวชลธิชา บุญชะนะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๔๗ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๖๓๕ นางสาววรรณพาภรณ์
วงค์อ่อน

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดชุมนุมใน  

รย ๒๕๕๙/๑๖๓๖
นางสาวนุชวรา วรรณกี

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๓๗
นางสาวปนิดา ดวงเคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๓๘
นายบุญฤทธิ

์

หิรัญรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๓๙
นายชิษณุสิทธิ

์

จรูญพรมงคล
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๔๐
นางสาวไพรินทร์ สุทธิทิพย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๔๑
นางสาววิมลิน ถาวรวิริยะนันท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๔๒
นางสาวรักษ์สุคล เนืองจำนงค์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๔๓
นางสาวธิดารัตน์ พลรักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๔๔
นางสาววริศรา เมธสาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๔๕
นางสาววรรณวลัย เฟองฟู

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๔๖
นายณัฐวุฒิ เทศเลิศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๔๗
นายก้องภพ สุระประเสริฐ

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๔๘
นายปญญากร ปตยุรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๔๙
นายธิติพงศ์ พัทธเจริญพงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๕๐
นายบุญทวี นามวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๕๑
นายปริญญา เลิศนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๕๒
นายรุจดนัย เหมะเทวัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๕๓
นางสาวสุดารัตน์ รุ่งแสง

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๕๔
นางสาวศิราณี โพทา

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๕๕
นางสาวจารุวรรณ อุปเวช

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๕๖
นางสาวลลิตา คำแสน

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๕๗
นางสาวอังสิมา อ่อนพฤกษ์ภูมิ

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๕๘
นางสาวโยษิตา แสงเงิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๕๙
นางสาวกนกพร ภูวันนา

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๖๐
นางสาวประภัสสร

เหมือนจันทร์เชย
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๖๑
นางสาวฉัตรลดา วาภพ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๖๒
นางสาวธนัดดา ดีหมัน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๖๓
นางสาวเกตุวริน น่วมเกตุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๖๔
นางสาวศุภดา เจริญสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๖๕
นางสาวธนาภา ผาวัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๖๖
นางสาวชนิตา กาญจนพังคะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๖๗
นางสาวณัฏฐณิชา แก้วสมบุญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๖๘
นางสาวกนกวรรณ ลีดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

รย ๒๕๕๙/๑๖๖๙
นางสาวอัจฉราวรรณ เนตรวงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วัดหนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๔๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงกฤษณา มะลิพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๗๑
เด็กหญิงกัณทิมา ปานลำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๗๒
เด็กชายชินาธิป รำร้อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๗๓
เด็กหญิงณัฐธิชา สุทนัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๗๔
เด็กหญิงทิพย์ลดา ณุวงษ์ศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๗๕
เด็กชายนพวิทย์ ขุนสนิท

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๗๖
เด็กหญิงนันทิชา เจริญทรัพย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๗๗
เด็กชายศุภสัณฑ์ ศรีชัยโยรักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๗๘
เด็กหญิงอริษา มูลทองชุน

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๗๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ จีนเชือ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงพิมนภา มาเยอะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๘๑
เด็กชายมนต์มนัส เบ้าทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๘๒
เด็กหญิงรวิสา หิรัญโท

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๘๓
เด็กหญิงรักษิณา สิงห์บุญ

๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๘๔
เด็กชายวุฒิภัทร ศรีโกเมนท์

๑๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๘๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แพนลา

๓๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๘๖
เด็กหญิงอัญชลี คำบาล

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๘๗
เด็กหญิงขวัญฤทัย ถาวร

๑๘/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๘๘
เด็กหญิงณัฐวดี ประภา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๘๙
เด็กชายอนุชิต จันทรเหลือง

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงกัณฐิกา ประเสริฐศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๙๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ ธรรมขันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๙๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สงวนหมู่
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๙๓
เด็กหญิงปยฉัตร พันธุ์พุ่ม

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๙๔
นางสาววรรณี ดวงทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๙๕
เด็กชายสุภกิจ มีสิน

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๙๖
นายอนุชา พรมพิบาล

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๙๗
เด็กหญิงเมลิษา แสวงทรัพย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๙๘
เด็กชายณัฐพล แสงดาว

๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๖๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เผือกรอด

๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงลดา ภิรัมย์ ๘/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงศศิพิมพ์ โยธชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงสตรีรัตน์ คำหล้าทราย

๒๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงสุจิตรา สุขใจเจริญพร

๑๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายสุธน อิมแย้ม

่

๒๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๔๙ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายชัยชนะ นนตรี ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงนิลธิกร กิงวงษา

่

๒๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๐๗ เด็กหญิงเบญจามินทร์
ช่างตกแต่ง

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายสุริยา ธิจีน ๕/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดมาบข่า วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายนฤดล ดามาตย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงวริศรา มีชำนาญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๑๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา เปนพุ่ม

๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๑๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ สุดาลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๑๓
เด็กหญิงขวัญชนก มากศิริ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๑๔
เด็กชายขอบฟา อินทวัตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๑๕
เด็กหญิงคุณากร แก้วฟู

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๑๖
เด็กหญิงจันทิมา หอมจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๑๗
เด็กหญิงจิราพร สิงหา

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๑๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

ฮาดสม
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๑๙
เด็กหญิงณัฐณิชา บูชาจงจรัส

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายณัฐพล ธงเงิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๒๑
เด็กหญิงถลัชนันท์ จิตร์แก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๒๒
เด็กชายทรงวุฒิ นวลแย้ม

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๒๓
เด็กหญิงทิพย์ฤทัย พีระภาค

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๒๔
เด็กหญิงธรรณพร แก้วมณี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๒๕
เด็กชายธีรภัทร อำเอียม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๒๖
เด็กชายธเนศพล ปนประสงค์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๒๗
เด็กชายนนท์นพัฒน์ เจริญผารัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๒๘
เด็กชายนพรัตน์ รักษาจิต

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๒๙
เด็กชายนฤมิต สังข์ทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ซือตรง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๓๑
เด็กชายนิติวิทย์ วิทยา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๓๒
เด็กหญิงพรนภา ชุ่มชูจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๓๓
เด็กหญิงพัชรพร สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๓๔
เด็กชายพัชรพล คำวาป

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๓๕
เด็กชายภูรินท์ สิทธิเวช

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๓๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ แซ่เลียว

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๓๗
เด็กชายรัชชานนท์ เทพบุตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๓๘
เด็กหญิงรัตติกาล พันไร

๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๓๙
เด็กหญิงวรรณพร สิงห์ดง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๕๐ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายวรุตม์ สดชืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๔๑
เด็กหญิงวารุณี รินทรวงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๔๒
เด็กชายวิทวัส โทนันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๔๓
เด็กชายศรุต ลาจันทึก

๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๔๔
เด็กหญิงศศิภา คูณวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๔๕
เด็กหญิงศศิวิมล โภคประเสริฐ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๔๖
เด็กชายสดุดี สุวรรณวงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา ช่วยนางเดียว

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๔๘
เด็กหญิงสุพัตตรา สุวรรณ์คาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๔๙
เด็กหญิงอติมา ทาแจ่ม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงอรจิรา อยู่หอม

๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๕๑
เด็กชายอรรถพล เจริญแท้

๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๕๒
เด็กชายเมธี ปนบุญชู

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๕๓
เด็กชายเรวัตร อ่อนศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๕๔
เด็กชายเลอสรรค์ โพธารินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๕๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร แข่งขัน

๒๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๕๖
เด็กหญิงเกตน์นิภา ทองพัน

๒๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๕๗
เด็กชายเจตพร คำภิโร ๔/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๕๘
เด็กหญิงชฎานุช จันทราทิตย์

๒๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๕๙
เด็กชายชาคริต แสงพล

๑๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงธิราภรณ์ ช่วยรัมย์

๒๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๖๑
เด็กหญิงนฤมล มุ่งหมาย

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๖๒
เด็กหญิงวรดา เทพทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๖๓
เด็กชายศราวุธ เพราะสนัด

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๖๔
เด็กหญิงศิริญากร งาหอม

๒๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๖๕
เด็กหญิงสาริกา โพธินาค

๑๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๖๖
เด็กหญิงสาวิตรี เพ็ชรน้อย ๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๖๗
เด็กชายปยวัฒน์ อำเอียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๖๘
นายกิตติศักดิ

์

ศรีบุญเรือง
๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๖๙
เด็กชายกมลภพ คงดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายคมกฤษ เดชบุญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๗๑
เด็กชายจิรายุทธ จอมชิดกลำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๗๒
เด็กชายณัฐนิธิ รอดสบาย

๒๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๗๓
เด็กชายทศพล ผลภักดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๗๔
เด็กชายธนเดช จ๋ายเจริญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๕๑ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๗๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เหิบขุนทด

๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๗๖
เด็กหญิงพจน์จนี ลาสัมพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๗๗
เด็กหญิงภาพิมล หอมสุด

๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๗๘
เด็กหญิงมาณิตา แก้วภักดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๗๙
เด็กชายยศธร สนเทศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ พิศดู

๒๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๘๑
เด็กชายรวิภาส แว่นแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๘๒
เด็กหญิงรุจิรา แพทย์มด

๑๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๘๓
เด็กชายวัชรินทร์ แสงทวีป

๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๘๔
เด็กชายวิษณุ ถาบุญแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๘๕
เด็กชายศักดา วาปสินธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๘๖
เด็กชายศักดิชัย

์

โกชิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๘๗
เด็กชายสมชาย หอมสุด

๐๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๘๘
เด็กหญิงอริสรา ตะการจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๘๙
เด็กหญิงอันธิกา เนียรภาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงเกวลิน เกษนอก

๒๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๙๑
เด็กหญิงวรรยา วิเชียรพงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๙๒
เด็กหญิงขวัญชนก ดวงเพียอม

๒๘/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๙๓
นางสาวเมวิยา วงษ์วิไล

๑๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7

วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๙๔
นางสาวกรณิศ ปยะยาตัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๙๕
นายจิรภาส นันทาภินัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๙๖
นางสาวธนวรรณ สุขุม

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๙๗
นางสาวผกาสินี ถนอมรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๙๘
นายพนธิตร แจ่มเจนการ

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๗๙๙
นางสาวลินลี

่

บุตรดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๐๐
นายวรเมธ กล่อมแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๐๑
นางสาวกนกพร วงศ์รักษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๐๒
นางสาวกนกพร เวทวิทยากิจ

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๐๓
นางสาวกนกวรรณ มันมาก

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๐๔
นางสาวกมลวรรณ ไตรภพ

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๐๕
นางสาวกรกนก ประจง

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๐๖
นายกันต์ธร สุขพิมาย

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๐๗
นายกิติศักดิ

์

นามอาษา
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๐๘
นางสาวกิงกาญจน์

่

รืนจิตร

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๐๙
นางสาวกุลิสรา สิงห์โต

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๕๒ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๘๑๐
นางสาวขวัญกมล สุวรรณวิจิตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๑๑
นางสาวคันธรส สอบไธสง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๑๒
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทีใหญ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๑๓
นางสาวจินต์จุฑา สอาดศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๑๔
นายจิรายุ ขาวพิมล

๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๑๕
นายจีระศักดิ

์

คชกูล
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๑๖
นายชลัท ศรีลาชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๑๗
นายชวกร คิดไมตรีจิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๑๘
นายชัชชัย เจริญกิจจาวัฒน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๑๙
นายชิราวุธ คุชนาค

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๒๐
นางสาวชุติมา ไชยหานาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๒๑
นางสาวฐิตาพร ใจเย็น

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๒๒
นายณัฐวัตร เขียวพละ

๒๗/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๒๓
นายณัฐวุฒิ ผ่องผาด

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๒๔
นางสาวธัณฌฌา ฤกษ์ดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๒๕
นายธนชิต ทองดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๒๖
นางสาวธมลวรรณ พินิจมนตรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๒๗
นางสาวธัญชนก อมาตยกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๒๘
นายธีรภัทร์ โชติช่วง

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๒๙
นายธีระพงศ์ เกตุทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๓๐
นางสาวธีริศรา ทองคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๓๑
นางสาวนิศารัตน์ เฟองฟูรัตน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๓๒
นางสาวนิษฐา ปลืมจิตต์

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๓๓
นางสาวปนัดดา ดีลาศ

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๓๔
นายปริญญา เจกบัว

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๓๕
นางสาวปรียานุช ศรีเจริญสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๓๖
นางสาวปวีณา ศรีตระกูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๓๗
นายปยวัฒน์ โพธิทอง

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๓๘
นางสาวพรนิภา เย็นแย้ม

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๓๙
นายพัฒนะศักดิ

์

ตาปาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๔๐
นางสาวพัทธนันท์ เพิมสกุล

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๔๑
นางสาวภัณฑิรา เข็มมา

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๔๒
นางสาวภาวินี เกิดมณี

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๔๓
นางสาวมนชลัส บำรุงวัฒน์

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๔๔
นางสาวมัทนพร คำภีร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๕๓ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๘๔๕
นางสาวมาริษา แก้วรุ่งเรือง

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๔๖
นางสาวมีนา ทิมสกุล

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๔๗
นางสาวรวิศรา กุลพงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๔๘
นางสาวรัชนีกร สีสัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๔๙
นางสาวรัตภาภรณ์ ศรีจันแดง

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๕๐
นางสาวรินรดา กลำครบุรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๕๑
นางสาววรกานต์ งามตรง

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๕๒
นายวฤทธิ

์

วงศ์สุวรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๕๓
นายศรัณย์ เรืองศร

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๕๔
นางสาวศุภมาส ผาติเสนะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๕๕
นายสุรวุฒิ โพธิแข็ง

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๕๖
นางสาวอนุธิดา เสงียมงาม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๕๗
นางสาวอภิรญา วงษ์เทศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๕๘
นายอรรตพล คล้ายสุคง

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๕๙
นางสาวอริศรา สมนึก

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๖๐
นางสาวอาริยา จันมณี

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๖๑
นายเรืองศักดิ

์

สว่างกรรจ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๖๒
นางสาวกนกกร ศรีนวล

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๖๓
นายกฤษฎ์ สุวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๖๔
นายขจรศักดิ

์

บุญเลิศสุวรรณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๖๕
นางสาวจิดาภา ตรีคูณรุ่งเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๖๖
นายณรงค์ ไพรมิงมงคล

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๖๗
นางสาวปภัสสรา วงศ์สง่า

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๖๘
นางสาวพัฒธลียา สง่าวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๖๙
นางสาวภัคจิรา จรุงเกียรติกุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๗๐
นางสาวภัครมัย ชะอุ่มเกษ

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๗๑
นางสาววราภรณ์ ภูสดใส

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๗๒
นางสาวสรัญญา มณีโชติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๗๓
นางสาวอังคณา ทรัพย์สิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากนำ วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๗๔
นางสาวขวัญชนก รักอู่

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๗๕
นายธนพล พรหมประดิษฐ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๗๖
นางสาวนพวรรณ ศรีรัตนโช

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๗๗
นางวีรดา เดโชพลานนท์

๑๙/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา วัด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๗๘
เด็กชายกฤษณะ โต๊ะยะบุตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๗๙
เด็กชายณัฐฐาปกรณ์ ศรีรอด

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๕๔ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายทิวานนท์ ปนจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๘๑
เด็กชายบูรพา นิลพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๘๒
เด็กชายปริญญา ปลบุตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๘๓
เด็กชายพชร กิงของ

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๘๔
เด็กชายพชร เชียวชูพันธ์

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๘๕
เด็กชายวรพล จันครา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๘๖
เด็กชายวรายุทธ สร้อยพรม

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๘๗
เด็กหญิงกชกร สุนทรานนท์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๘๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ อินทะพันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๘๙
เด็กหญิงฉันทิกา ดนุพงค์ลิขิต

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงชินาภา นาคานุรักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๙๑
เด็กหญิงนริยากร โพธิวัฒน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๙๒
เด็กหญิงนฤมล เจือจารย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๙๓
เด็กหญิงพีรกานต์ โสระ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๙๔
เด็กหญิงมัณฑนา อุทธโยธา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๙๕
เด็กหญิงรัตติการณ์ เครือวงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๙๖
เด็กหญิงศิริขวัญ กอบัว

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๙๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ ยงรัมย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๙๘
เด็กหญิงศุลีพร มะแม้น

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๘๙๙
เด็กหญิงสโรชา ดนเสมอ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เปรมปรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงอภิญญา เกิดเกษม

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงอรอุมา พาสี

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงอริสรา โสพรมมา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงอัญชลี บุญถูก

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงอารยา สิรรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงอารียา พันดวง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

ทองโคตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายชยพล ไกลทีพึง

่ ่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายชัยชนะ คงทน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายพีรพงศ์ ตะวงษา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๑๑
เด็กชายเลิศพงษ์ ขันศิริ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๑๒
เด็กชายวรวุฒิ อ่อนชาติ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๑๓
เด็กชายวายุเทพ ชมถนอม

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๑๔
เด็กชายวิษณุ ท้วมทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๕๕ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๙๑๕
เด็กชายวุฒิกาญ ลีลาวัลย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๑๖
เด็กหญิงจันทร์นิภา รอสูงเนิน

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๑๗
เด็กหญิงฐาปนี อธินา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๑๘
เด็กหญิงณัชชา หนองเต่าดำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๑๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ฮะเฮง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงนภัสสร พิมพา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๒๑
เด็กหญิงนลิน วัดแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๒๒
เด็กหญิงนุจรีย์ แก้วธรรมศร

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๒๓
เด็กหญิงเบญญทิพย์ จำปางาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๒๔
เด็กหญิงปยะวรรณ บัวสุวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๒๕
เด็กหญิงพัชรมัย ลุงสร้อย

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๒๖
เด็กหญิงพัณณิตา เครือภูงา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๒๗
เด็กหญิงรัชนีกร เกิดตลาดแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๒๘
เด็กหญิงวรรณกร เงินเชือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๒๙
เด็กหญิงวรรณภา ทองรอด

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงวรวลัญช์ ไพรณรินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๓๑
เด็กหญิงวรัญญา นามนัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๓๒
เด็กหญิงวริษา จันดาวงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๓๓
เด็กหญิงวลีรัตน์ ใจตัง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๓๔
เด็กหญิงวาสนา พรหมนัส

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๓๕
เด็กหญิงวิภาพร ปะทะทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๓๖
เด็กหญิงศรัญญา เจริญบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๓๗
เด็กหญิงศิพิญณกุล บ้านสระ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๓๘
เด็กหญิงศิรดา เจริญผล

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๓๙
เด็กหญิงศุภมาส ไม้สูง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงสุชัญญา สอนเรือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๔๑
เด็กหญิงสุชานันท์ ปอมสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๔๒
เด็กชายจิระวัฒน์ บุญวงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๔๓
เด็กชายเจษฎา ติรวรรณาวิทย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๔๔
เด็กชายชยากร สาทประภา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๔๕
เด็กชายเดชาวัฒน์ นกแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๔๖
เด็กชายปญญพนต์ แสงสิริ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๔๗
เด็กชายพงษ์วิทย์ ตะวังทัน

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๔๘
เด็กชายพิชชากร ศรีภักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๔๙
เด็กชายพิชญตม์ นราจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๕๖ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ติยเวศย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๕๑
เด็กชายภูรีภัทร์ ชาญเชียว

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๕๒
เด็กชายศุภณัฐ เอือวัฒนกุล

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๕๓
เด็กชายสุวรรณภูมิ บุญชู

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๕๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ทำทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๕๕
เด็กหญิงจันทัปปภา วันทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๕๖
เด็กหญิงจิราพร หลักดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๕๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีสมครุฑ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๕๘
เด็กหญิงชลิตา ฉุนราชา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๕๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โฉลกดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงธนพร แววคล้ายหงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๖๑
เด็กหญิงนัทชา คำเหล็ก

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๖๒
เด็กหญิงปฏิมา แสนเวียงจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๖๓
เด็กหญิงพรชิตา ร้อยแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๖๔
เด็กหญิงพัชรพร บุตรอินทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๖๕
เด็กหญิงวณิดา ไชยคุณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๖๖
เด็กหญิงวาสนา ไข่เกตุ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๖๗
เด็กหญิงสิริกัญญา สาระติ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๖๘
เด็กหญิงสุภัธทรา สร้อยฉิม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๖๙
เด็กหญิงอารยา โอ๋วเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงอินทิรา พาสี

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๗๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

วิเวกวินย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๗๒
เด็กชายฐิติศักดิ

์

มีอนันต์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๗๓
เด็กชายณัฐติพล มงคลสิงห์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ฉาย

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๗๕
เด็กชายธีรพงษ์ หริงแก้ว

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๗๖
เด็กชายไพสิฐ จะอือ

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๗๗
เด็กชายสมประสงค์ ลาภผล

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๗๘
เด็กชายหลู่ หมุยย่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๗๙
เด็กชายอานนท์ โสชารี

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แคไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๘๑
เด็กหญิงเกตน์นิภา อุทาน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๘๒
เด็กหญิงชนาภา ผิวดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๘๓
เด็กหญิงชลลดา เฉยสง่า

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๘๔
เด็กหญิงชุตินันท์ จันทวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๕๗ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๑๙๘๕
เด็กหญิงดาหลา สืบวงษ์รุ่ง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๘๖
เด็กหญิงธนภรณ์ เจริญทรัพย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๘๗
เด็กหญิงนกน้อย เกตุบุรม

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๘๘
เด็กหญิงนงนุช วงษ์สูง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๘๙
เด็กหญิงนันธิชา สาระรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงนิรันดา ขันธุลา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๙๑
เด็กหญิงนิศามน ปานนาค

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๙๒
เด็กหญิงภัทริยา วนกลาง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๙๓
เด็กหญิงมัณฑิตา อัญชัญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๙๔
เด็กหญิงวันนิสา ไตรลักษณ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๙๕
เด็กหญิงสาธิมา เพ็งพืน

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๙๖
เด็กหญิงสิรินธร เอียมโอภาส

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๙๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ บัวชูก้าน

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๙๘
เด็กหญิงสุพัตรา ทองหล่อ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๑๙๙๙
เด็กหญิงสุวนันท์ มาขาว

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงแสงรวีร์ อัมพุธ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงหมวยหนุ่ม ลุงจิง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงอภิชญา มะตนเด

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงอัจฉรา พลราษฎร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายชคัทพล หังโส

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายชนัญู กันศิริ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายฐิติโชติ ประชุมพันธุ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายไพศาล จะอือ

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายวชิรวิทย์ จุโฬทก

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายวีรภัทร โนรีราษฎร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายสรนันท์ บำรุงพงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายองครักษ์ สุวรรณโชติ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายอดิเทพ ปนพุ่มโพธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายอันดา ดำดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายอิทธิพล คณาภักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อยู่เส็ง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงกันธิชา หล้าอำพร

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงกาญจนา ไชยนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงฐานิตา ศรีอุทัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงธมลวรรณ จันทราช

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๕๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงเนตรชนก ธงชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เกิดมัน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงปณฑิตา ก้อนทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงปทมา ทับทิมทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงปยะดา นภาลัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงพฤษภาดา จิตอารี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงมาติกา ประภาวิชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงวชิรภรณ์ ต้นชมภู

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงวรวรรณ คำควร

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงวิชะยะดา ชัยรัตน์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงศรุตา จรูญกีรติโรจน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงสายรุ้ง ทองเพียร

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงสิรินทร สุดสงวน

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายกฤษณะ ทัพมณี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายกษมา พรมนนท์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายเจตภาณุ ประภาถะโร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายชนินทร์ ตรีชิต

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายณัฐดนัย เฝาหาผล

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วอุไร

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายณัฐพงษ์ สง่าศิลป

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายธนภัทร กวินศศิธรมาศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญมา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายบดินทร์ วรรคยานี

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายปฏิภาณ เครือวงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายพงศกร นิมโฉม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายวัฒนชัย พุ่มสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายอครพงษ์ หอมแก่นจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายอิศรา แซ่เจียง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงขวัญจิรา คำสุข

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงชลธิชา เกตุวรณ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงณัฏชา คนคล่อง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงณัฐมล วงศ์กลินกรุด

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ชันษา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงเนตนภา ชิดโคกสูง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงปภาดา บุญจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๕๙ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงปภาดา คงศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงปานวาด พัวสุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงศิณีนาฎ แจ้งสว่าง

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงศุภลักษ์ วงษ์ขันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายชัชวาล ใจการุณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายเดชาวัต อินทวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายวัชรพล ลำจวน

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายศรายุธ สมใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ นามโคตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงกรวรรณ แก้วแดง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงชนนิกานต์ วารินทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์แย้ม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงทิพรัตน์ พิมพ์อักษร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงนภัสสร ยังยืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงพิกุลแก้ว เศรษฐี

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๗๐ เด็กหญิงวรรณนารัตน์
สอนคุ้ม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงสายปาน มะริด

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงสาวิตรี ขันแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงอภิชญา ปลดปลิด

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายกฤษฎา คำพ่อง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายณภัทร นุชพ่วง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายทวีวัฒน์ สีโย

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายทักษิณ โสมนัส

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายธีรภัทร สูตรอุดม

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายปริวัฒน์ ชายมา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายภัทรพงษ์ นาหัวนิน

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายภัทรพล หอมหวล

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายวรวิช แว่นทิพย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายวีระพงษ์ มหาโยธี

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายวุฒิภัทร วะโลหะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายสิงหราช เจริญขาว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กหญิงจิราภา ใจอ้าย

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงชืนกมล

่

ปกลม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงชุติพร จันคง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ พืชพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๖๐ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๐๙๐ เด็กหญิงพรพรรณราย
คำบริบูรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงพรไพลิน โฮมนคร

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงรินรดา ปนทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงวศิณี เชือชีลอง

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงสรินทร์ญา คนใจบุญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๙๕ เด็กชายกานต์ธนวัฒน์
เสือจ้อย

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายชนาธิป สินอำพล

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ตราชืนต้อง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายธรรมราช ไห่ทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายอรรตพล สมนึก

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงกมลเนตร พรธนาวิวัฒน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงกุลนิภา ประเสริฐ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงธัญชนก ไชยวัฒน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงธันยชนก เจริญศักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงปวริศา โนนศรีคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงพัชรีพร โยชาล

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ จันทเดช

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายจาฏพัจน์ ยุรขุนทด

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญแข็ง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ ชัยคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายวิศรุต หมืนพรม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๑๑
เด็กชายอนันต์ ชุมคต

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๑๒
เด็กหญิงกุลนิดา ประเสริฐ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๑๓
เด็กหญิงขนิษฐา อาจแย้ม

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๑๔
เด็กหญิงญานิศา ชัยภิรมย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๑๕
เด็กหญิงณัฏฐิกา รอดพ้นทุกข์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๑๖
เด็กหญิงธนพร โพธิเศษ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๑๗
เด็กหญิงบุษรินทร์ ยีสมัน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๑๘
เด็กชายธนกร มาลาสวรรค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๑๙
เด็กชายรุจิกร เพิมพูน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ แสนวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๒๑
เด็กหญิงนิธิวดี ดวงเกตุ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๒๒
เด็กหญิงลลิตา แสงอินทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๒๓
เด็กชายธนกร ว่องไว

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๒๔
เด็กชายอานนท์ แก่นสาร

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๖๑ / ๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๑๒๕
เด็กชายธิชากร ไตรจักร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๒๖
เด็กชายวิธาน หมันแสง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๒๗
เด็กหญิงอนันตญา ศรีวงษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๒๘
เด็กชายกฤติ คำเกลียง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วัดมาบตาพุด  

รย ๒๕๕๙/๒๑๒๙
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงลา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ภูสีฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๓๑
เด็กหญิงกนิษฐา เทียงราตรี

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๓๒
เด็กชายกรวิภา คำใบ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๓๓
เด็กชายกฤษณ์ชัย เทียนทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๓๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรประทุม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๓๕
เด็กหญิงกุลิสรา ใจกล้า

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๓๖
เด็กหญิงจีรนันท์ นันทะเขต

๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๓๗
เด็กหญิงถิรนันท์ คงลือรักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๓๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา ดุลชาติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๓๙
เด็กหญิงทิวาภรณ์ พวงดอกไม้

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงนลินนิภา ไข่นวล

๒๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๔๑
เด็กหญิงนำอ้อย ศาลารักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๔๒
เด็กชายพงศธร พิมพ์งาม

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พานโคกสูง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๔๔
เด็กหญิงรัชณิดา อินทรศร

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๔๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แสนเลิศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๔๖
เด็กหญิงสิริวิมล ชัยวุฒิ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๔๗
เด็กชายอนันดา อัมราเวชช์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๔๘
เด็กชายอาณัฐพล โพธิเข็ม

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๔๙
เด็กหญิงโชษิตา โตแทนสมบัติ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงกฤติยา ตังโชควิพุธ

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๕๑
นายกฤษฎา อำเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๕๒
เด็กหญิงกุลภรณ์ ศรีสว่าง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๕๓
เด็กหญิงประภาพร มูลชาตรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๕๔
เด็กหญิงพิมพ์พิศา สำราญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๕๕
เด็กหญิงพีรดา ปานสมบูรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๕๖
เด็กหญิงอนุสรา อุดมสุวรรณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๕๗
เด็กหญิงอารีญา เณรบางแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๕๘
นายกฤษณะ แวงวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๕๙
นางสาวจันทกานต์ ดวงทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๖๒ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๑๖๐
นางสาวจารุวรรณ ทองสาร

๑๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๖๑
นางสาวชฎาพร ไหมเอียม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๖๒
นายธนัญชัย อ่วมปน

๐๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๖๓
นายวชิรวิทย์ วชิรประทีป

๐๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๖๔
นางสาววรยศ รัตนวงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๖๕
นายศิรวิทย์ เครืออยู่

๒๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๖๖
เด็กหญิงศุทธินี กายาสมบูรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๖๗
นางสาวสโรชา สมชาติ

๓๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๖๘
นายอนุชา สีภู

๑๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๖๙
เด็กหญิงอาทิติยา อยู่คง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๗๐
นางสาวอารียา ดวงชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๗๑
นางสาวอารียา น้อยแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๗๒
นางสาวจิรารัตน์ วงศ์บุญตัน

๒๐/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๗๓
นางสาวชนนี แสงสุวรรณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๗๔
นางสาวธวัลรัตน์ ทองปอด

๐๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๗๕
นางสาวภาณุมาศ เทียนเงิน

๐๔/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๗๖
นางสาวลักษิกา หินกล้า

๑๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๗๗
นายสรวิชญ์ ธนูคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๗๘
นางสาวสุกัลยา จันทรมงคล

๐๔/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๗๙
นางสาวสุพัตรา รุกราม

๐๙/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๘๐
นางสาวสุรตนวดี เทียงคาม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๘๑
นางสาวอินทิรา วงค์พุทธา

๒๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๘๒
นายนิพล วงก่อ

๒๒/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๘๓
นางสาวปทมาวรรณ ปดลาด

๒๓/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๘๔
นายพงษ์ศักดิ

์

พวงเพชร
๐๙/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๘๕
นางสาวมาริสา ศรีชุมพร

๒๙/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๘๖
นายวราวุฒิ แจ่มแจ้ง

๒๐/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๘๗
นางสาวศุภวัลย์ ศรีผา

๒๙/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๘๘
นางสาวสุจิตรา ตันกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๘๙
นายอนันทวุฒิ ถนาวรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

วัดเนินพระ  

รย ๒๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายกฤษฎา เย็นสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๑๙๑
เด็กชายคฑาภัท ภาวินสิริ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๑๙๒
เด็กชายชญานนท์ จุลเจือ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๑๙๓
เด็กชายณัฐพล นาคตระกูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๑๙๔
เด็กชายทรงวุฒิ ผินกลับ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๖๓ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๑๙๕
เด็กชายเทวา โปร่งอากาศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๑๙๖
เด็กชายธงชัย ถามนต์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๑๙๗
เด็กชายธรรมรัตน์ สัมมะจารินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๑๙๘
เด็กชายนิพนธ์ ผ่อนให้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๑๙๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ปอมเปรม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายรังสรรค์ ยอดพิมาย

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายวริทธินันท์

์

ใหญ่สมบูรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายวิริทธิพล

์

เล่าสูงเนิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายศราวิน กระสินธุ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายศุภวิชญ์ เผยสง่า

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงจิราพร ทัตประคอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงธนัญญา วงศ์รู้การ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงนงนภัส พงษ์นัยรัตน์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงปภากมล สุพรรณวงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงยศวดี ปอมถาวร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงวานิสา เพ็งแจ่ม

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๑๑
เด็กหญิงศศินา วรรณศิริ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๑๒
เด็กหญิงสุพรรณี ศรีฤกษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา สมคำตึก

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๑๔
เด็กหญิงอาทิตยา หวานเสนาะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๑๕
เด็กหญิงอารียา พุฒศิริ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๑๖
เด็กชายพรพรหม อันเสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๑๗
เด็กชายมกรธวัช

คำรักเกียรติเจริญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๑๘
เด็กชายรชานนท์ กลำปวน

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๑๙
เด็กชายวงศกร ยมจินดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายวรชิต สุวรรณโชติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๒๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรมทา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๒๒
เด็กหญิงกุลกัลยา จันท์สุด

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๒๓
เด็กหญิงธนัชชา วงศ์รู้การ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๒๔
เด็กหญิงพณิดา ผินกลับ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๒๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทร์รัตนา

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๒๖
เด็กหญิงศุจินทรา ไชงาม

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๒๗
เด็กหญิงสิรินาฏ จิตเอือ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๒๘
เด็กชายจิรภัทร สมมาส

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๒๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เหรียญทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๖๔ / ๗๓

้
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รย ๒๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายเดชาธร ดวงมณี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๓๑
เด็กชายเดชาวัต ดวงมณี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๓๒
เด็กชายปรมัตถ์ รายศิริ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๓๓
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ธรรมลิขิต

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๓๔
เด็กชายพีรพัฒน์ งามคณะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๓๕
เด็กชายรัชตะ มีกระจิต

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๓๖
นายกฤษณะ อันเสน

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๓๗
เด็กชายกันตพงศ์ ตรงชืน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๓๘
เด็กชายชัยธวัช คติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๓๙
เด็กชายณัฐพนธ์ สุขบำรุง

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายธีรพล สุวรรณเทศ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๔๑
เด็กชายธีระพงศ์ เพียรมงคล

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๔๒
เด็กชายบวรวงศ์ นิวาสกุล

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๔๓
เด็กชายภราดร เรืองรุ่ง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๔๔
เด็กชายภัทรพงศ์ พนาวรรณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๔๕
เด็กชายรณกฤต ผ่อนให้

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๔๖
เด็กชายสรวิชญ์ เครือวัลย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๔๗
เด็กชายสิขเรศ เจริญผล

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๔๘
เด็กชายสิรโชค ไชยเขต

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๔๙
เด็กหญิงจารุวรรณ ฮวบนรินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงนภัสสร อินหอม

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๕๑
เด็กหญิงประวีณา สุริยันต์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๕๒
เด็กหญิงปาลิตา พลายงาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๕๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ถนอมวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๕๔
เด็กหญิงมนัสชนก แซ่เตียว

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๕๕
เด็กหญิงมนัญญา เกตุวัตถา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๕๖
เด็กหญิงลลิตา ยินดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๕๗
เด็กหญิงวิภา พนาวรรณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๕๘
เด็กหญิงศศิวิมล ภาวะหา

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๕๙
เด็กหญิงสาวิตรี แดงทำดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงสุนิสา สมบูรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๖๑
เด็กหญิงหรรษมน พร้อมหาย

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๖๒
เด็กหญิงกมลมาลย์ สุพรรณวงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๖๓
เด็กชายฐิติโชติ หวานเสนาะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๖๔
เด็กชายพัทธดนย์ สังเทียม

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๖๕ / ๗๓

้
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รย ๒๕๕๙/๒๒๖๕
เด็กชายวรพงศ์ ปตุโม

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๖๖
เด็กชายศิรชัย เกษมศิริ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๖๗
เด็กหญิงนพรัตน์ พูลเฉลียว

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๖๘
เด็กหญิงภารดา มะลิวัลย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๖๙
เด็กหญิงณัฐริกา วงศ์แย้ม

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายณัฐภัทร สังข์ทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๗๑
เด็กชายนันทภพ วงศ์พึง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๗๒
เด็กชายพัชรพล กองทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๗๓
เด็กชายพีรพล จันทร์พราหมณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๗๔
เด็กชายมโนพัศ กาหลง

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๗๕
เด็กชายวันชนะ พังจุนันท์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๗๖
เด็กชายสิทธิชัย วิทยานุกรณ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๗๗
เด็กชายอำพล วงศ์ภิญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๗๘
เด็กชายวรพล เปลียนกลิน

่ ่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๗๙
เด็กชายกรวิชญ์ วิทยานุกรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ รืนรมย์

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๘๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ทะยอมใหม่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๘๒
เด็กหญิงธมลวรรณ แซ่ฉัว

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๘๓
นายชานนท์ ภูมิประชา

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๘๔
นายธนภูมิ วงศ์เนียม

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๘๕
นายธนาธิป แสนทนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๘๖
นายพรชัย บุตรดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๘๗
นายพรภวิษย์ ทาประเสริฐ

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๘๘
นายภาณุพงศ์ เงางาม

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๘๙
นายภูชิต ไพโรจน์เจริญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๙๐
นายอนุรักษ์ สุทธิสถิตย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๙๑
นายอภิญญา สิงหา

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๙๒
นายเอกชัย มนัสขาว

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๙๓
นางสาวโกมลฐิติ ทะยอมใหม่

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๙๔
นางสาวจันทกานต์ รัตนมาไพศาล

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๙๕
นางสาวฌาลีรัตน์ แอกไธสง

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๙๖
นางสาวณัชชา ขอบทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๙๗
นางสาวณัฏฐณิชา ใหญ่สมบูรณ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๙๘
นางสาวณิชาภัทร นิลรอด

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๒๙๙
นางสาวนลัทพร ภาคภูมิ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๖๖ / ๗๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๓๐๐
นางสาวนันทิการต์ แซ่กัว

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๐๑
นางสาวไพรินทร์ นามเทพ

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๐๒
นางสาวรัตติยา แทนทด

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๐๓
นางสาวลักขณา วงศ์พึง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๐๔
นางสาวปภัทรสรา รักษาชล

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๐๕
นายคำรณ พวงพลับ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๐๖
นายพนธกร ทองพูน

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๐๗
นายภาณุพงศ์ กรอบบาง

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๐๘
นายณัฐพงษ์ สังเกต

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๐๙
นายอาคม รายศิริ

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๑๐
นางสาวสุธิตา ทองแดง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๑๑
นายสิทธิพล เจนจัดการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๑๒
นางสาวธัญลักษณ์ จงกสิกรรม

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๑๓
นางสาวปยธิดา เจริญวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๑๔
นางสาวพรพรรณ ภาคพานิช

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๑๕
นางสาวยุวรี แซ่เตียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๑๖
นางสาววราภรณ์ บุญเหลือ

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๑๗
นางสาวอนัญญา เยาวนิจ

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๑๘
นางสาวอาทิตยา เจริญผล

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๑๙
นางสาวศิรินญา บุญเชือม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๒๐
นางสาวกรวีย์ ห้วงศิลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๒๑
นายสิทธิพล ประมวลสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๒๒
นายบวรภัค หวานสนิท

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๒๓
นางสาววันวิสา บำรุง

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๒๔
นายนพดล อันเสน

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๒๕
นายพรชัย ใจช่วย

๑๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๒๖
นางสาวกมลชนก รักษาพงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๒๗
นางสาวปรารถนา เรืองรุ่ง

๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๒๘
นางสาวพรวลัย ส่วยกระโทก

๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๒๙
นางสาวศันสนีย์ พุทธศิริ

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๓๐
นางสาวสินีนาฎ สุพรรณวงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๓๑
นายณัฐวุฒิ กระแจะจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๓๒
นายวุฒิกร อุดม

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๓๓
นายสิทธิพล บุญคีรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๓๔
นายอิสรา แสงสุบิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๖๗ / ๗๓
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รย ๒๕๕๙/๒๓๓๕
นายเฉลิมชนม์ บุตรเสมียน

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๓๖
นางสาวพรพรรณ สีเผือก

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๓๗
นางสาวนภาพร ประคองกาย

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๓๘
นางสาวสุพรรษา เกษมศิริ

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๓๙
นางสาวกมลฉัตร โค้วบ้วนอาน

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๔๐
นางสาวมุทิตา สว่างชุม

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๔๑
นางสาวรัตนาภรณ์ พราหมสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๔๒
นางสาวณัชชา บุญประกอบ

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๔๓
เด็กชายกษมา ภักดีงาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๔๔
เด็กชายขวด เซียง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๔๕
เด็กชายชยพล โนรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๔๖
เด็กชายชยานันท์ เพียรดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๔๗
เด็กชายณาวิน วงศ์คช

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๔๘
เด็กชายพลชัย รืนรมย์

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๔๙
เด็กชายภัทรพล จันทร์เพ็ญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายยรินทร สาสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๕๑
เด็กชายศุภชัย ธูปหอม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๕๒
เด็กชายสถิตย์ชัย ไกรวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๕๓
เด็กชายสุชาครีย์ จันทรา

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๕๔
เด็กชายอภิชิต หินทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๕๕
เด็กหญิงกชนิภา บุญพลอย

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๕๖
เด็กหญิงกนกนิภา ทับวาที

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๕๗
เด็กหญิงกิตติยา คำบัว

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๕๘
เด็กหญิงชนากานต์ สายะนันท์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๕๙
เด็กหญิงชนิตา สามีลาภ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงชลธิชา พุฒศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๖๑
เด็กหญิงธัญญานุช สนธิดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๖๒
เด็กหญิงนันท์นภัส แทนทด

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๖๓
เด็กหญิงปนัดดา ถมยา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๖๔
เด็กหญิงประสิตา สว่างรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๖๕
เด็กหญิงพาขวัญ ซุงประเสริฐ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๖๖
เด็กหญิงพิยดา รุ่งแสง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๖๗
เด็กหญิงมนฤดี วงศ์คช

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๖๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ จันทร์โสก

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๖๙
เด็กหญิงสุพพัตรา แซ่เลียว

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๖๘ / ๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงหญิง มณไสย

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๗๑
เด็กหญิงอภิชญา สรรเสริญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๗๒
เด็กหญิงอันชะรี สีลารักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๗๓
เด็กชายกฤษฎา ฆะวีวงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๗๔
เด็กชายชนัญชัย คุณวัฒน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๗๕
เด็กชายณัฐปกรณ์ แก้วมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๗๖
เด็กชายธนดล นันทวิจิตร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๗๗
เด็กชายธีร์ธวัช แสงแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๗๘
เด็กชายธีรพงศ์ คงแท่น

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๗๙
เด็กชายนนทินันท์ รุ่งโรจน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายนันทวัฒน์ มัญชุนากร

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๘๑
เด็กชายนาวิน สีสี

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๘๒
เด็กชายมาริษ บุญญาพงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๘๓
เด็กชายเมธาพร เสียงสังข์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๘๔
เด็กชายสมบัติ สวยงาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๘๕
เด็กชายสานิจ ยังยืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๘๖
เด็กชายสิทธิชัย หมันภักดี

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๘๗
เด็กชายสุพจน์ จันสังขะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๘๘
เด็กชายเหมรัตน์ มุลิ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๘๙
เด็กชายเอกราช วงษ์มหา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายอเนก ชูสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๙๑
เด็กหญิงกัญญา รัตนปาน

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๙๒
เด็กหญิงพิชญานิน ตังแต่ง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๙๓
เด็กหญิงภาสินี อุทก

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๙๔
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ปสบาล

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๙๕
เด็กหญิงศวิตา ชอบเสร็จ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๙๖
เด็กหญิงสุธามาศ แช่มช้อย

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๙๗
เด็กหญิงสุธิดา เอียมจำนงค์

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๙๘
เด็กหญิงอภิชา เนืองจำนงค์

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๓๙๙
เด็กชายสุขธิชัย เลิศรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายธีรภัทร มุลิ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๐๑
นายจักรกฤษณ์ จันทร์ชุ่ม

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๐๒
นายจิรพงษ์ ผาดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๐๓
นายชุมพลภัทร์ แสงแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๐๔
นายณัฐดนัย ศรีเนตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๖๙ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๔๐๕
นายธนกร ปราณี

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๐๖
นายธรรมนูญ มาอ่อน

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๐๗
นายปฏิพล สวัสดีลาภา

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๐๘
นายวิศรุต เจริญสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๐๙
นายอชิตะ บุญโกย

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๑๐
นางสาวกนกวรรณ ความเพียร

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๑๑
นางสาวจิราพร สีดำ

๔/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๑๒
นางสาวเจนจิรา งานดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๑๓
นางสาวณัฐสุดา พรหมบุตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๑๔
นางสาวดรุณี หนองใหญ่

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๑๕
นางสาวธนัชชา ต่วนโล้

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๑๖
นางสาวธัญญาทิพย์ ภาคจิตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๑๗
นางสาวปทมา หวายลี

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๑๘
นางสาวปยะฉัตร ทองอุ่น

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๑๙
นางสาวภัทราพร บัวผุด

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๒๐
นางสาววศิกา อาศัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๒๑
นางสาววาสนา สมุทรคีรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๒๒
นางสาวศิริลักษณ์ เกตุประทุม

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๒๓
นางสาวศุภิสรา แสงอรุณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๒๔
นางสาวสุดารัตน์ ใจใหญ่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๒๕
นางสาวอัจฉรา ทองพันชัง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๒๖
นางสาวกนิษฐา คำบัว

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๒๗
นายกฤษดา มีพรม

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๒๘
นายธนัตถ์ จงจิตต์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๒๙
นายประยงค์ หนุนเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๓๐
นายภุมวาร มานะกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๓๑
นายสหัสวรรษ ใจสอาด

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๓๒
นางสาวกนกพร พิกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๓๓
นางสาวกนกวรรณ บุษราคัม

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๓๔
นางสาวกัลยารัตน์ ส่องแสง

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๓๕ นางสาวจันทราลักษณ์
บุญประกอบ

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๓๖
นางสาวฐิตา โปร่งอากาศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๓๗
นางสาวณัชชา บริสุทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๓๘
นางสาวนฤมล บุตรชน

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๓๙
นางสาวนฤมล อุดม

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๗๐ / ๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๔๔๐
นางสาวเบญญาภา ดีรารัมย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๔๑
นางสาวพรนภา เสริมศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๔๒
นางสาวลลิตา แฉล้มลำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๔๓
นางสาวศิริลักษณ์ งามเสงียม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๔๔
นางสาวสิริลักษณ์ ปนผ่องแพ้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๔๕
นายไตรภพ บุญโกย

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๔๖
นายธนารัตต์ บุญเทียน

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๔๗
นายธีรยุทธ เจนจัดการ

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๔๘
นายนรินทร์ ขันตี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๔๙
นายพบธรรม อาจวิชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๕๐
นายศรายุทธ วันโสภา

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๕๑
นางสุรัชฎา ตรีสัจจญาณ

๑๗/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๕๒
นางสาวเพลินจันทร์ สุระสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา วัดนำใส  

รย ๒๕๕๙/๒๔๕๓
เด็กหญิงกรนภา สถิตวิริยะกุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๕๔
เด็กชายกวิน ท่าอิฐ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๕๕
เด็กหญิงจริยา สอนสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๕๖
เด็กหญิงจันธิฬา ทรัพย์สะสม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๕๗
เด็กชายจิรันตน์ ตาลเพ็ชร

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๕๘
เด็กหญิงชนิดา สีแสน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๕๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อินทร์สุดชัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงชลิดดา สถิตวิริยะกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๖๑
เด็กชายชานนท์ ไกรวาส

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๖๒
เด็กหญิงณัชชา กลินวงค์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๖๓
เด็กหญิงดวงใจ ดอกเดือ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๖๔
เด็กชายทัตพล แก้วสีหมอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๖๕
เด็กหญิงธยานี สำนักวิชา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๖๖
เด็กหญิงธัณญกานต์ นาคทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๖๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ วิมลทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๖๘
เด็กหญิงนันทินี แซ่ผ่าน

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๖๙
เด็กหญิงปุณณิศา ผ่านด่าน

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายพงศกร ประเสริฐกุล

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๗๑
เด็กหญิงพนิดา คำศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๗๒
เด็กหญิงพฤหัส เตสุชาตะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๗๓
เด็กหญิงพัดชา ชาญปรีชา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๗๔
เด็กหญิงวิภาดา วงศ์เกิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๗๑ / ๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๔๗๕
เด็กหญิงศตพร รัตนวิจิตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๗๖
เด็กชายศิริชัย เทวะผลิน

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๗๗
เด็กชายศิริพัฒน์ เมตตา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๗๘
เด็กหญิงสิริลักษ์ พรลาภสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๗๙
เด็กชายเกียรติกวี สุทธิสถิตย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วงศ์ม่วง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๘๑
เด็กชายกิตติพศ แปะมัว

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๘๒
เด็กหญิงกิตติมา ย่องใย

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๘๓
เด็กหญิงชลินดา บัลลังก์โพธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๘๔
เด็กชายชัชพงศ์ แดงทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๘๕
เด็กหญิงณัฐภรณ์ เมตตา

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๘๖
เด็กหญิงตริษา สุขเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๘๗
เด็กชายทองศิริ สินทรัพย์มา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๘๘
เด็กหญิงทิพรัตน์ เปรมชนม์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๘๙
เด็กหญิงธิติมา สกนธ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายธีรโชติ วงศ์กลินกรุด

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๙๑
เด็กชายนัฐวุฒิ ถนอมศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๙๒
เด็กหญิงนุชนาถ แพทย์รักษา

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๙๓
เด็กหญิงนำบุศย์ เพชรก้อน

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๙๔
เด็กหญิงปยวรรณ วุฒิยา

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๙๕
เด็กชายพิรุณ ไชโย

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๙๖
เด็กชายยศพร โตสวัสดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๙๗
เด็กชายยุทธพิชัย บุญเชิญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๙๘
เด็กชายวรเมธ อถาพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๔๙๙
เด็กหญิงวันวิสา วิชัยวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายวิชญ์พล ตังแต่ง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายศรัณย์ ห่างภัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงศุภนิดา บุบผาพฤกษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงศุภวรรณ ศรีปตเนตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายสรศักดิ

์

มะม่วงหิมพานต์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงสราทิพย์ นวลไซ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงอนุสา พุทธศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงอภิญญา คันทา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงอรวรรณ มาลัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดระยอง  ๗๒ / ๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รย ๒๕๕๙/๒๕๐๙ เด็กหญิงอลิตา สามานัน ๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๑๐ เด็กชายอัษฎายุธ แสงจันทร์ ๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๑๑ เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงใส ๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รย ๒๕๕๙/๒๕๑๒ เด็กชายเมธา นิสัยมัน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน วัดสุขไพรวัน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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